Manual för registrering av rekryterare
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Här följer en steg-för-steg manual för registrering av nya rekryterare på saljaren.se.

Klicka på länken "Lägg in säljjobb" som finns under menyn "Säljjobb" i
vänsterkolumnen.
2. Klicka på den blåa knappen som det står "Registrera Rekryterare" på.
3. Fyll i samtliga fält.
4. Välj en logotyp ifall du har någon, lämnas annars tomt.
5. Fyll i säkerhetskoden som står med vit text mot blå bakgrund i fältet
(säkerhetsfunktion som förhindrar spam på sidan). Ifall tecknen är för svåra att
läsa, tryck på länken under säkerhetskoden för att generera en ny säkerhetskod.
1.

Tryck avslutningsvis på knappen "Skapa mitt konto nu!".
Nu kommer du till en sida där du kan registrera dig som säljare, detta ska
du INTE göra.
8. Nu har du registrerat ditt konto. Nästa steg är att vänta på bekräftelsemailet
som du kommer att få till den emailadress du angav i registreringsformuläret. I
mailet finns en länk som du trycker på för att bekräfta dina uppgifter.
9. När du har bekräftat uppgifterna så loggar du in med ditt användarnamn
och lösenord på saljaren.se. Inloggningsfältet finner du längst ner på sidan på
saljaren.se, eller längst ner i vänsterkolumnen. Det går lika bra att använda vilken
som.
10. När du har loggat in så kommer det finnas en ny länk under menyn
"Säljjobb" i vänsterkolumnen som heter "Instrumentpanel för rekryterare". Denna
klickar du på för att komma till din instrumentpanel där du hanterar allt som rör
jobbannonser, inställningar mm.
11. Klart!
6.
7.

En registrerad rekryterare får:
- Möjligheten att nå ut med säljjobb till Sveriges samlade säljelit på ett och samma ställe.
- En gratis instrumentpanel med tillgång till ett kraftfullt annonsverktyg där du skapar
annonser och sedan väljer vilka du vill publicera och därmed betala för.
- Möjlighet att via instrumentpanelen granska inkomna ansökningar, samt ta del av
applikanternas upplagda CV:n.
- Möjlighet att via vårt inbyggda system skicka och ta emot meddelanden från intressanta
säljare som har ansökt Era utannonserade tjänster.
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