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Hva er Jobbsafari QuickApply?

Jobbsafari QuickApplyer et system som hjelper deg med å styre 

rekrutteringer på en smartere, enklere og mer profesjonell måte. Si 

farvel til en uoversiktlig innboks og rotete Excel-ark, fordi du kan:

 

• Få en enkel oversikt over alle mottatte søknader, også hvis det er 

mange søkere

• Bekrefte at en søknad er mottatt, innkalle til intervju og sende 

avslag med noen få klikk

• Vurdere og bedømme søkere på en oversiktlig måte

• Skrive notater som du kan gi kollegaene dine tilgang til

 

I tillegg til at Jobbsafari QuickApply er enkelt å navigere i, gir det et 

godt førsteinntrykk av virksomheten – et inntrykk som er gull verdt i 

kampen om å tiltrekke seg de beste kandidatene.
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Slik kommer du i gang

For å kunne bruke systemet må du logge inn på din kundeside hos Jobbsafari.

Klikk på ”For arbeidsgivere” til 

høyre på menyen.

Logg inn via ”Logg inn som bedrift” 

øverst i høyre hjørne.
 Når du er logget inn, klikker du på  

”Din kundeside” – i menyen "For 

arbeidsgivere".
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Åpne saker

På kundesiden er det et felt som heter Profilannonser. Her vises jobbannonsen(e) som er tilknyttet Jobbsafari QuickApply.

Klikk på QuickApply for å se den aktuelle saken. 

Eller klikk på ”Se alle QuickApply-saker” for å 

se en liste over alle sakene dine.
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Kandidatlisten: Oversikt over søknadene

Når du går inn på en bestemt sak, får du en oversikt over søknadene. Du kan se hvilke kollegaer som har tilgang til saken, og hvordan du eller kollegaene dine har vurdert 

de ulike søknadene.

Du kan enkelt bytte mellom 

visninger ved å bruke filtrene i 

boksen ”Oversikt”. Du kan f.eks. 

velge ”Søknader totalt” for å 

få en liste over alle søknadene, 

eller”Uleste beskjeder” for å 

bare se nye søknader.

Hvis du vil se kontaktopplysningene til 

søkeren, kan du enten holde musen over 

navnet for hurtigvisning, eller klikke 

på navnet til søkeren for å komme til 

kandidatsiden med all informasjon.

I øverste høyre hjørne 

ser du hvem som har 

tilgang til saken.
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Kandidatbladet: Selve søknaden og korrespondansen

På kandidatsiden får du en samlet oversikt over historikken, og du kan evaluere søknaden løpende. Her finner du selve søknaden, CV-en, eventuell korrespondanse og 

dine eller en kollegas notater og endringer i vurdering/stjernemarkeringer. Nederst på siden har du også muligheten til å kommunisere med søkeren.

Øverst finner du søkerens CV 

og søknad.

Du kan sende en melding til 

søkeren enten med fritekst 

eller ved å bruke en mal.

Her kan du tildele hver 

enkelt søknad en status.

På høyre side finner du søkerens 

kontaktopplysninger. 

Hvis søkeren tidligere har søkt på jobb hos 

dere gjennom Jobindex QuickApply, kan 

du her se de forrige søknadene.

Her kan du vurdere hver enkelt søknad med 

0–3 stjerner.

Her kan du skrive interne notater. 

Notatene er bare synlige for 

kollegaer som har tilgang til saken.

Søkerens historikk.
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Vurdering av søknader

Du kan vurdere og behandle flere søknader samtidig via kandidatlisten.

Ved å krysse av for ønskede søknader, 
kan du sende en melding til alle 
samtidig, enten ved å bruke en mal eller 
med fritekst (se mer på side 10).

Du kan endre statusen til en søknad 
ved å krysse av for den og deretter 
velge en passende status.

Hvis du krysser av for flere søknader, 
endres statusen for alle samtidig.
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Vurdering av søknader (forts.)

Med stjerner og status-vurderinger kan du enkelt danne deg et overblikk av søkerfeltet

Du kan sortere søknadene ved å velge 
hva som skal vises: F.eks. alle søknader 
med 1, 2 eller 3 stjerner, eller alle 
søknader med statusen "Venter: skal 
ha avslag".

Du kan også vurdere søknadene ved 
å bruke stjernene under "Rating". 
Hvis du vurderer søknadene med 
stjernemarkeringen eller tildeler 
dem en status under"Status",kan du 
etterpå enkelt sortere dem ut fra disse 
kriteriene.

Tallet til høyre for stjernene viser 
gjennomsnitsratingen. Ved å holde 
musen over tallet, har du mulighet for 
å se, hvilken rating andre kollegaer, 
med adgang, har gitt.
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Meldingsfunksjonen: Sende til én søker

Du kan sende meldinger til én eller flere søkere samtidig. Hvis du vil skrive en melding til én søker, kan du velge å:

Enten bruke en mal.

Eller skrive din egen melding.

Hvis søknaden samtidig skal ha en ny status, velger 

du det her.

Noen maler er angitt til å endre status for søkeren 

automatisk. Hvis du f.eks. bruker "Avslag"-malen, 

endres statusen automatisk til "Avslag" etterpå.
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Meldingsfunksjonen: Sende til flere søkere samtidig

Hvis du vil sende en melding til flere søkere samtidig, må du først velge hvem du vil kontakte. Du kan enkelt sortere søkerne ved å bruke "Rating", "Status"eller ved å 

krysse av (slik det er beskrevet under Vurdering av søknader på side 8).

Ellers velger du her hvis du vil sortere 

etter "Rating" eller "Status".
Hvis du velger å sortere ved å krysse av, 

markerer du her hvem du vil kontakte.

Når du har sortert etter "Rating" eller 

"Status", velger du alle søkerne ved å 

krysse av i denne boksen.
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Meldingsfunksjonen: Sende til flere søkere samtidig (forts.)
Ved å krysse av for ønskede søkere, kan du sende en melding til alle samtidig.

Malene bruker variabler som fletter riktig 

informasjon inn i malteksten. Her står f.eks. 

"[% personname %]" for navnet til søkeren.

Velg mal.

Velg ny status.
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Maler

I Jobbsafari QuickApply finnes det meldingsmaler som du kan bruke til å sende bekreftelser, statusmeldinger og avslag til søkerne. Malene finnes både på dansk og 

engelsk, og kan tilpasses etter egne ønsker. Du kan også opprette en ny mal for en bestemt sak.

Du finner også maloversikten på 

forsiden i Jobbsafari QuickApply ved å 

klikke på knappen ”Håndter maler”. 

Hvis du går til maloversikten på denne 

måten, kan du bare opprette eller 

redigere maler for alle saker, ikke én 

bestemt sak.

På kandidatlisten i hver sak finner du 

”Maler til dialog med søkere” nederst 

på siden.

Klikk på "Oppret/rediger maler" for 

å komme til maloversikten der du kan 

opprette eller redigere maler, både for 

den bestemte saken og for alle saker.
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Oversikt over maler

Her ser du en oversikt over alle malene i alle sakene. Du kan opprette nye, redigere eksisterende eller slette maler.

Du kan opprette en ny mal ved å 

klikke på knappen ”Opprett mal” 

(les mer på side 14).

Her ser du om malen er tilgjengelig i én bestemt sak eller i alle sakene.

Du kan angi at maler skal endre status for søknaden 

automatisk. Her ser du hvilken status søknaden får når du 

bruker den aktuelle malen.

Klikk på "Forhåndsvisning" for å se hvordan 

malen ser ut.

Hvis du vil lage en variant av en eksisterende 

mal, velger du ”Kopier” og lagrer den med et 

nytt navn.

Hvis du vil slette en mal, klikker du på  ”Slet”.

Klikk på navnet for 

å korrigere en mal.
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Opprette en mal

Når du har valgt å opprette en mal, må du velge tilstand. Tilstand er den statusen søknaden får i kandidatlisten når du har brukt den aktuelle malen. Hvis du velger "Vanlig", 

endres ikke statusen. Hvis du velger "Avslag", får søknaden statusen "Avslag", når du har sendt meldingen.

Gi malen et navn.

Her kan du velge om det skal være en 

mal som skal kunne brukes i alle saker 

eller bare én bestemt sak.

OBS: Hvis du har gått inn på malene fra 

forsiden i Jobindex QuickApply, kan du 

bare opprette maler for alle saker.

Bruk listen over variabler 

til å opprette en mal som 

fletter riktig informasjon inn i 

malteksten.
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Korrigere mal

Slik korrigerer du en mal:

Du kan korrigere navnet på 

malen og selve teksten. Bruk listen over variabler til å 

flette riktig informasjon inn i 

malteksten.
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Brukertilgang

På kandidatlisten ser du hvem som har tilgang til saken.

Brukere som er merket med ”Ansættende leder” eller 

”Ansvarlig”, kan gi andre brukere tilgang.

Du gir kollegaer tilgang ved å krysse av for navnet deres.

Hvis personen du vil legge til ikke vises i listen, kontakter du 

Jobbsafari på support@jobbsafari.no eller telefon 2396 0005.

Det gjøre du ved å klikke på ”Administrer adgang”.
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Spørsmål og brukerstøtte

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du 

kontakte Jobbsafari på support@jobbsafari.no eller 

telefon 2396 0005.
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