
 
                                                                                                        
                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vejledning til medlemmer af ansættelsesudvalg 
 
Denne vejledning retter sig imod medlemmer af ansættelsesudvalg der får tildelt elektronisk adgang til 

rekrutteringssagen. 

 

Hvornår får jeg adgang? 
Medlemmer af ansættelsesudvalget får adgang til sagen i form af en mail kort efter (3-4 timer) at ansøg-

ningsfristen til stillingen er overskredet. I mailen fremgår det brugernavn man skal anvende når man 

logger på sagen. Man får sit kodeord via SMS således, at der er optimal sikkerhed om tilgangen til 

ansættelsessagen. 

 

Den elektroniske sag: 
Man ser 2 faneblade. Det ene er ”Sag” og det andet er ”Ansøgerliste”. Man skal kun bruge fanebladet 

”Ansøgerliste”. 

 

Ansøgningerne: 
Under fanebladet ”Ansøgerliste” ligger alle de ansøgere der har søgt stillingen i nummereret orden. Til 

højre for hver ansøgning ligger en række ikoner. Disse ikoner er forklaret på toppen af siden. Det vig-

tigste er det PDF-bilag, hvori er samlet alle de dokumenter ansøgerne har sendt. Det er ikonet helt til 

højre. Hvis man klikker på PDF-ikonet får man adgang til ansøgerens fremsendte dokumenter.  Første 

side består af ansøgerens stamdata og de øvrige bilag følger herefter. 

 

Øvrige dokumenter i ansættelsessagen vil ligge ovenover ansøgningerne under PDF-ikonet. Sæt cur-

seren på PDF-ikonet og materialelisten folder sig ud 

 

Materialerne tilgår sagen på forskellige tidspunkter i processen. 

• Job- og personprofil 

• Vurdering af ansøgere. 

• Opgaver til 1 og 2.runde  

• Test af ansøgerne 

• Referencer for ansøgerne 

• Tidsplan for samtalerne 
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Løsninger hvis man oplever problemer:  
 

Nogle oplever at de ikke får lov til at åbne PDF-dokumentet. Hvis dette sker, så: 

• klik på den gule bjælke øverst oppe, hvor der står ”to protect your security, internet explorer 

blocked this site from downloding files to your computer. Click here for options”. 

• vælg ”download file”. 

• herefter kan man åbne PDF-dokumenterne på fanebladet. 

 

Hvis man går ind via en Ipad skal der være downloadet et program der giver mulighed for at vise PDF-

filer. Der er en række gratis PDF-viewere i app-store ligesom Apples kontorprogram-  Quick-office – 

indeholder en PDF-viewer. Herefter er fremgangsmåden at: 

• man på oversigten klikker på PDF-ikonet 

• man vælger hvilken PDF-viewer man vil se dokumentet i 

• man når man er færdig med at læse dokumentet lukker det 

• man herefter igen går på nettet/safari og vælger ”tilbage-pilen” 

• Herefter er man tilbage i oversigten over ansøgere og kan vælge det næste dokument på li-

sten. 

 

Udskrivning af dokumenterne fra ansættelsessagen: 
Man kan udskrive hvert enkelt bilag ved at åbne det enkelte dokument og vælge ”udskriv”. Man kan 

også vælge at udskrive et større antal dokumenter ved at sætte flueben ud for de ansøgninger man 

gerne vil have udskrevet og vælge ”download samlet PDF” der ligger som en mulighed, hvis du sætter 

cursoren på dobbeltpilen ved siden af ”Funktioner” oven over ansøgerlisten til venstre. 

 

Får du problemer i øvrigt? 
Kontakt Lundgaard Konsulenternes sekretariat på 7542 4233 eller på mka@signatur.dk 
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