
Opprette annonse i WebCruiter 
 

Trykk øverst i høyre hjørne på «Ny rekruttering» 

 

Det vil da åpne seg et pop-up bilde som ser følgende ut: 

 

Her skal du stå som «Ansvarlig leder». Du må fylle ut alle feltene med stjerner, og bør også fylle ut 

«Fagfelt».  

 



Deretter trykker du på Lagre. Du kommer nå inn til «Behovsanalysen» for annonsen. På den øverste 

delen vil informasjonen du fylte ut i forrige steg være: 

 

 

Jobbanalyse 

Du skal nå fylle ut jobbanalysen for stillingen ved å svare på spørsmålene som står under 

«Jobbanalyse». OBS – det du skriver her, vil bli med inn i selve annonsen: 

 



 

 

Feltene under overføres ikke til selve utlysningsteksten, men vil være synlig for rekrutteringsgruppen: 

 



For å kunne gå videre til neste steg i behovsanalysen, må man trykke på lagre før man har mulighet 

til å gå videre.  

 

 

Betingelser 

Man kan nå legge inn antall stillinger, type stilling og stillingsprosent. For å få gjort dette trykker du 

på «Endre»: 

 

Her kan du legge inn riktig informasjon om stillingen som skal lyses ut. Du kan også legge ut flere 

stillinger.  Dersom du skal ha flere stillinger trykker du på «legg til stilling».  Når du har lagt inn antall 

stillinger, trykk «lagre». 

 



Tidsplan 

WebCruiter vil automatisk opprette en tidsplan for rekrutteringen, denne vil basere seg på dato for 

opprettelse av stilling.  

Man kan endre på tidsplanen, og fjerne/legge til elementer ved å trykke «Endre».  

 

 

Rekrutteringsgruppe 

Det er du som oppretter annonsen som vil stå som ansvarlig leder for annonsen. Du kan i tillegg gi 

tilgang til andre brukere, f.eks. kommunalsjef.  

Her legger man også inn fagforeningen som skal ha tilgang til utlysningen og søkerne. På denne 

måten vil fagforeningene kunne følge prosessen med utlysning og også se søkerne som kommer inn 

på stillingen.  

 

Ved å trykke på «Endre» vil følgende bilde åpne seg: 



 

Trykk på nedtrekks menyen, og velg de som skal ha tilgang til annonsen. Du kan legge til flere 

personer i rekrutteringsgruppen. 

 

I bildet under er Utdanningsforbundet lagt til. Når man da trykker på lagre knappen, vil HTV ved 

Utdanningsforbundet ha tilgang til annonsen og søkerne.  

 

 

Når disse feltene er fylt ut, trykker du på «Behov er ferdig, opprett annonsen». 

 

 

Du vil nå få opp første versjon av annonsen. Denne vil være basert på informasjonen du har fylt inn i 

jobbanalyse/behovsanalyse. 

 

 

 

 



Annonsen vil ha følgende oppsett: 

 

 

Du kan korrigere i feltene i selve annonsen, legge inn bilder, du kan også fylle på med tekst.   

Sjekk at kontaktinformasjonen stemmer.  

 

 

Du kan endre tekst og feltene i annonsen ved å ta musepekeren over feltet som skal endres. Feltet vil 

da markeres med et blått omriss, der «endre» feltet vil komme frem: 



 

 

Husk å lagre underveis. Det er en «Lagre» knapp øverst og nederst på siden.  

Når annonsen er klar til publisering, trykker du på «Ferdig, gå til publisering». 

 

 

Du vil da tas til siste siden i prosessen, her skal det fylles ut søknadsfrist: 

  



Trykk «Lagre». 

 

Det vil komme opp flere publiseringsalternativer. Dersom du har spesielle ønsker for 

publiseringskanaler, kan du skrive dette inn under «kommentarer». HR vil huke av for 

publiseringskanaler.  

 

 

Der det står «Publisere» på bildet over, vil det hos dere stå «Send annonsen til godkjenning». Trykk 

på den når dere er ferdige med annonsen, og ønsker at den publiseres. Annonsen vil da sendes til HR 

som vil se gjennom annonsen, og gjøre den endelige publiseringen.   
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