
Vi gör det lätt att hitta den perfekta kandidaten, men ibland 
behöver man lite extre hjälp! 

Jag publicerade ett jobb på CareerBuilder, men insåg sedan att jag behöver redigera 
annonsen. Hur kan jag göra detta? 

 I Jobb & Applikationer delen på ditt konto kan du redigera vad du känner för i jobbannonsen  

genom att klicka på jobbtiteln från "Aktiva" knappen. 

 Ha I åtanke att om du fortsätter att redigera jobbannonsens titel utmed publiceringsmånaden, 

kommer det vara svårt att rekommendera jobbet till kvalificerade kandidater.  

Jag  har hittat en perfekt kandidat för min tillgängliga position, och jag vill därför ta bort min 
jobbannons från CareerBuilder. Hur kan jag göra detta? 

 Vi rekommenderar att du lämnar din jobbannons publicerad månaden ut (även om du hittat den 
perfekta kandidaten) för att sammla in så många CV´n som möjligt. Men om du föredrar att ta 
bort annonsen kan du radera den. För att göra detta, klicka på soptunnan bredvid listan med 
dina "Aktiva" knapp. 

Det har nästan gått en månad och min jobbannons håller på att upphöra, men jag vill 
fortsätta att aceptera kandidater för positionen. Hur gör jag då? 

 Använd "Auto Förnya" inställningen för att jobbannonsen ska vara aktiv i ytterligare en månad. 
Under "Aktiva" knappen, klicka på jobbtitel, sedan på "Redigera" och sedan på   "Auto- Förnya 
denna jobbannons" som ligger under "Jobb sökning" delen. 

 Om du förnyar din jobbannons kommer det räknas som en månads kredit. 

Jag har hittat den perfekta kandidaten för min tillgängliga position, och vet att jag mest 
troligen kommer behöver fylla den igen I framtiden. Vad kan jag göra för att underlätta skaer 
och ting nästa gång? 

 Förrutom att skapa en mall för dina jobbannonser, kan du även ompublicera dina annonser. För 
att ompublicera ett jobb, klicka på jobb titeln, välj sedan "Ny" och sedan väljer du "kopiera för 
att aktivera". Mallar kan bli skapade och redigerade under "Mina Mallar" knappen på vänster 
sida.  

Något extra att tänka på- Om du ompublicerar din jobbannons en till månad , kommer det att räknas 
mot en jobbannons kredit för månaden efter som den är aktiv.  

Fler frågor? 

 Vi är här för att hjälpa till! Kontakta oss på  +46 (0)8 522 167 67 

 


