
1. Jag redigerade just min jobb, men det  visas inte på hemsidan. Varför? 
 Det kan ta mellan 20 minuter till 2 timmar för jobbet att uppdsateras. 

 

2. Kan jag lägga till ett fält I dropdown rutan till de jag har tillgängliga när jag publicerar 
ett jobb? 

 Tyvärr är detta inte möjligt. 

 

3. Hur kan jag ändra Bulkposter" lössenord själv? 

 Tyvärr kan du inte ändra "Bulkposter" lösenord själv. Om du vill få det ändrat , kontakta då 
gärna vår kundsupport på support@careerbuilder.se   eller +46 (0)8 522 167 67. 

 

4. Vart kan vi få fram statestik från angående våra jobbannonser? 
 Tyvärr erbjuder vi inte kunder självbetjäning för statestik frågor. Om du vill ha en aktuell 

statestik för dina jobbannonser, kontakta då gärna vår kundsupport på 
support@careerbuilder.se eller +46 (0)8 522 167 67. 

 

5. Jag publicerade just ett jobb men det visas inte på hemsidan. Varför?  
 Det tar alltid några minuter för ett jobb att visas på hemsidan, vanligtvis mellan 20 minuter och 

två timmar men om du är orolig att någonting har hänt kontakta då gärna vår kundsupport på 
support@careerbuilder.se eller +46 (0)8 522 167 67. 

 

6. Kan jag använda mig av CareerBuilder produkter för att publicera på JobMedic? 
 Tyvärr är detta inte möjligt.  

 

7. Finns det ett alternativ att klicka I alla typ av anställningsperioder( Heltid, deltid, etc.) 
 Tyvärr är detta inte möjligt. 

 

8. Hur fungerar Mapping? 
 Mapping är en automatisk metod att få fram jobb information från din sida och publicera på 

CareerBuilder. CareerBuilder´s system skannar din karriärsidasida och publicerar alla eller 
endast utvalda jobb. Denna process upprepas , vanligtvis dagligen för att uppdatera jobb, lägga 
till jobb som lagts till på din sida eller tar bort jobb som inte längre finns på din sida. 

 

 
 
 
 

mailto:support@careerbuilder.se
mailto:support@careerbuilder.se
mailto:support@careerbuilder.se


 
9. Varför kan jag inte ladda upp min logga? 
 Din logga måste alltid vara 135x60 pixlar. Om måtten är större eller mindre än så kommer den 

inte att laddas upp. 

 Har du köpt loggotyp produkt? Om inte så kommer du inte kunna ladda upp loggan. Om du 
skulle vilja köpa en loggotyp produkt, kontakta då vänligen vårt försäljnings kontor 

annonsera@careerbuilder.se eller +46-85-221-6798. 

 

10. Jag skulle vilja publicera I hela Sverige, hur gör jag det? 
 Tyvärr är detta inte möjligt. Alla jobb måste publiceras länkade till en stad ett ett postnummer. 

Om du vill ha i hela Sverige måste du publicera separata annonser) 

 

11. Jag skulle vilja publicera inom ett Län, hur gör jag det? 
 Tyvärr är detta inte möjligt. Alla jobb måste publiceras länkade till en stad ett ett postnummer. 

 

12. Jag publicerade just ett jobb, men det visas inte på Indeed eller några andra jobbsidor 
som tillexempel CVLibrary. Varför inte? 

 Indeed, CVLibrary, Reed etc. Är inte en del av CareerBuilder. De är separata jobbsidor som 
kräver att man köper separata krediter. Förutom det behöver även publicering av jobben ske 
separat på de olika hemsidorna.  

 

13. Är det möjligt att publicera ett jobb under en specefik plats men visas inom en 20-mils 
radie? 

 Omgivande platser kommer att visas automatiskt. 

 

14. När vi publicerat ett jobb skulle vi vilja få förslag om lämpliga kanditater. Hur kan vi 
lägga till detta? 

 Tyvärr är detta inte tillgängligt. 
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