Søke jobb i Smøla kommune?
Informasjon og brukermanual

GENERELL INFORMASJON:
Smøla kommune har tatt i bruk ”Visma Enterprise” som rekrutteringsmodul. Det nye
systemet kjenner igjen ansatte og tidligere ansatte. For nye søkere innebærer det en
forbedring i fht at alle persondata som legges inn i søkermodulen kan overføres direkte til
lønns- og personalsystemet ved ansettelse. For ansatte/tidligere ansatte blir allerede
registrerte persondata hentet fra lønns- og personalsystemet når man logger seg på og
registrerer søknaden.
Derfor er det svært viktig at alle ansatte og tidligere ansatte (også vikarer) IKKE oppretter ny
brukerkonto når det skal søkes ny jobb, men bruker allerede opprettet brukernavn/passord.
Hvis man har glemt passordet velger man alternativet ”Glemt brukernavn og passord”.
Noen av bildene i brukerveiledningen er hentet fra Tingvoll kommune sine sider. Når du er
pålogget Smøla kommune vil kommunevåpen og navn til Smøla kommune komme fram
øverst til venstre.

E-POSTADRESSE:
Rekrutteringssystemet kjenner igjen de ansatte/tidligere ansatte på e-postadressen. Det er
derfor svært viktig at du som ansatt forsikrer deg om at den e-post du benytter deg av er
den samme som ligger inne på lønns- og personalystemet i kommunen. Du må derfor bruke
din kommunale epostadresse.

SPØRSMÅL/HENVENDELSER:
Hvis du har spørsmål til søknadsprosessen kan du ta kontakt med publikumssenteret, Smøla
rådhus tlf. 71544600 eller personalkonsulent tlf. 71544640.

VELKOMMEN SOM SØKER TIL SMØLA KOMMUNE

1. Gå inn på kommunens hjemmeside: www.smola.kommune.no, og
velg ”Ledige stillinger”.

2. Velg "Gå til ledige stillinger i Smøla kommune"

3. Det åpnes da en ny side med oversikt over ledige stillinger i Smøla
kommune. Øverst på høyre side finner du de ulike
påloggingsmulighetene:
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a. Førstegangssøker: velg "Registrer søker"
b. Ansatt i Smøla kommune: skriv inn brukernavn og passord
c. Tidligere ansatt og ansatt som har glemt passord: velg "glemt
brukernavn/passord"
Det er viktig at ansatte/tidligere ansatte i Smøla kommune som
dermed allerede er registrert bruker, ikke velger "registrer søker".
De ulike påloggingsmulighetene er vist under.
Førstegangssøker:
Velg "registrer søker"

Fyll ut alle feltene i skjemaet som åpner seg:

Følgende melding kommer da fram. Bruk tilsendt brukernavn og
passord du får tilsendt på mail og logg inn med disse:
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Neste side som kommer opp lar deg registrere nytt passord. Her bør
du registrere et trygt passord som du husker til neste gang du skal
logge deg på f.eks. ved søknad på stilling i Smøla kommune ved en
senere anledning. Fyll ut feltene:

Ansatt/tidligere ansatt med glemt brukernavn/passord:
Velg glemt brukernavn/passord:

Fyll inn e-post eller brukernavn.
E-post er din kommunale epostadresse og brukernavn din 73-ident.

Du vil da få tilsendt nytt passord til din kommunale mailadresse som
du bruker for å logge deg inn med.

4. Når du er innlogget med brukernavn og passord kommer et nytt bilde
opp med oversikt over ledige stillinger i Smøla kommune.

Klikk på tittelen på den aktuelle stillingen (blå linje) du ønsker å
søke på.
Det bildet som da åpner seg viser informasjon om den valgte
stillingen. Klikk på feltet "søk på stilling", og du er nå klar for å
starte søkerprosessen.

Velkommen som søker til stilling i Smøla kommune!

