Rekryteringsverktyget, AcadeMedia
1. Logga in på Förmånswebben genom att gå till inloggningssidan
formanswebben.academedia.se. För att komma åt rekryteringsverktyget är det viktigt att
bocka för Administratör innan inloggning.

2.

Väl inloggad klickar du på Meny högst upp i bild och går till Rekrytering.

3. Du kommer nu till översiktsvyn på rekryteringsverktyget. Här kan du se alla profiler du skapat
och kan även skapa nya rekryteringsanvändare.

4. Klicka på Skapa ny användare och därefter knappen Visa alla fält. För att
rekryteringsverktyget ska fungera som önskat är följande uppgifter obligatoriska att fylla i
(fälten som inte nämns nedan kan lämnas tomma):
Användarinformation
I.
Anställningsnummer - fyll i kandidatens e-postadress*
II.
Förnamn
III.
Efternamn
IV.
Födelsedatum
V.
Privat e-post**
Bolagsinformation
VI.
Grundlön (ändra från årslön till månadslön)
VII.
Fasta lönetillägg
VIII.
Bolagsstruktur
IX.
Avtalsområde
X.
Anställningsform
XI.
Anställningsgrad
XII.
Sista anställningsdag – anger hur länge profilen finns öppen.
Extra uppgifter
XIII.
Special: Rekrytering personlig / Rekrytering generell***
XIV.
Spärrad: Nya beställningar****

Pension
XV.
Pensionskategori
Anställningsrelaterad information
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.

Tillhör pysslingen
Summa månadslön
Summa semester kvar i år
Summa sysselsättningsgrad
Summa semesterrätt
Summa Fasta lönetillägg
Summa Lärarlönelyftsstillägg

*Detta kommer att fungera som användarnamn.
**Krävs för att skicka ut inloggningsuppgifter till den anställde.
***Väljs Rekrytering personlig syns den skapade kandidaten endast för dig. Väljs Rekrytering
generell kan alla med åtkomst till verktyget se den skapade kandidatens profil.
****Detta får inte ändras till något annat än Nya beställningar.
5. Nu har du valet att klicka på Skapa eller Skapa & meddela användare. Klickar du på Skapa
sparas profilen. Klickar du på Skapa & meddela användare skickas direkt ett inloggningsmail
till kandidaten. Vi rekommenderar att klicka på endast Skapa så att du kan kontrollera att
exempelvis Min kompensation blir rätt. Efter att du stämt av uppgifterna kan du klicka på
kandidatens namn och då Spara & skicka logininformation så att inloggningsmailet skickas ut.
6. Du kommer nu till översiktsvyn igen och kan genom denna se hur portalen ser ur kandidatens
perspektiv genom att klicka på länkarna bredvid namnet:

7. Ett tips är som sagt att stämma av att Min kompensation ser rätt ut utifrån de belopp du fyllt
i.

8. Högst upp på sidan finns en knapp som skapar en pdf av sidan som du antingen kan skriva ut
och ge till kandidaten, alternativt maila till honom/henne om du önskar.

9. Efter att du stämt av profilen kan du gå tillbaka till Rekrytering, klicka på kandidatens namn
och därefter Spara & skicka logininformation. Personen kommer då att motta följande mail:

10. Du kan när som helst gå in och uppdatera uppgifterna på kandidaten du skapat. Bara att
klicka på namnet på profilen, uppdatera uppgifterna och klicka på Spara.
11. Du kan enkelt ta bort en profil du skapat genom att klicka på papperskorgen längst till höger.

