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Gi et profesjonelt inntrykk
Å rekruttere riktig kompetanse er viktig for 
virksomhetens fremgang. Et digitalt verktøy 
bidrar til effektivisering av rekrutteringsarbei-
det og gir kandidatene et profesjonelt inntrykk 
av deg som arbeidsgiver. 

EasyCruit er en skybasert løsning med funks-
joner som støtter hele rekrutteringspros-
essen - fra stillingsutlysning til ansettelse. 
Husk - du har bare én sjanse til å gjøre et godt 
førsteinntrykk! 

Effektiv rekruttering
Automatisk e-post svar, solid malverk og 
forenklede arbeidsprosesser er noen av Easy-
Cruits funksjonaliteter som effektiviserer 
administrasjonen og sparer deg for tid. 

Løsningen krever minimalt med opplæring og 
du kommer raskt i gang, noe som er til fordel 
for ledere som eventuelt ikke bruker løsningen 
hver dag. 

Finn toppkandidatene raskt 
EasyCruit gjør det enkelt å sortere kandidater 
basert på hvor de befinner seg i rekruttering-
sprosessen. Ved hjelp av scoring og rangering 
kan du finne de mest interessante søkerne, og 
du kan bygge en intern CV-database og enkelt 
fylle nåværende og fremtidige stillinger.  

Mobil funksjonalitet 
En mobil arbeidshverdag blir mer og mer 
viktig. For å gi din virksomhet de beste fo-
rutsetninger til å finne riktig kandidat tilbyr 
vi mobiltilpassede karrieresider som gjør det 
enkelt for kandidater å søke på stillinger via 
telefonen. Kandidater kan også søke gjennom 
sosiale profiler som LinkedIn, Facebook, Xing 
og Viadeo, og laste opp CV fra skyen. 

En mobil hverdag skaper et profesjonelt og 
moderne inntrykk av deg som arbeidsgiver.

Visma EasyCruit
Din hjelp gjennom hele rekrutteringsprosessen 

Rekrutteringsløsningen som reduserer administrative oppgaver, 
effektiviserer prosessen og øker sjansene for å tiltrekke de rette 
kandidatene 



Vil du vite mer?
Ta kontakt med oss: elin.roen@visma.com

Slik gir EasyCruit støtte i rekrutteringsprosessen 

Når all nødvendig informasjon er lagt til i 
annonsen, er det kun noen få tastetrykk som 
skal til for å dele den i digitale kanaler eller 
på nettet. Annonsen deles også enkelt i so-
siale kanaler som sikrer at den når ut til flest 
mulige jobbsøkere. 

EasyCruit gjør det også mulig å opprette en 
karriereside på virksomhetens nettside tilpas-
set ønskemål og grafisk profil. 

Publisering og deling

PC, nettbrett eller mobil spiller ingen rolle. 
Annonsesiden er responsiv og tilpasser seg 
den enheten kandidaten bruker. Stillingen kan 
enkelt søkes på gjennom sosiale profiler, og 
når søknad er sendt inn vil kandidaten få et 
automatisk svar som bekrefter at søknad er 
mottatt. 

Kandidatopplevelsen

Uansett antall kandidater, effektiviserer Easy-
Cruit prosessen, og du kan enkelt sortere 
kandidatene basert på deres status i søknads-
prosessen. Med screening spørsmål rangeres 
de mest aktuelle søknadene, og du kan finne 
toppkandidatene raskt. 

Effektiv screening

En god strukturert kandidatoversikt gjør det 
mulig å evaluere og sammenligne kandidater. 
Hver kandidat presenteres oversiktlig, og CV, 
søknadsbrev og andre vedlagte dokumenter 
gjør at du kan bedømme kandidatene grundig, 
og ta et endelig valg i rekrutteringen. 

Kandidatvurdering

Gjennom hele rekrutteringsprosessen kan du 
jobbe med ulike malverk og bruke standard-
iserte meldinger. Dette kan blant annet inklu-
dere svarbekreftelser på innsendte søknader, 
kommunikasjon om manglende data, infor-
masjon om at en stilling er besatt, eller ge-
nerell informasjon.

Uavhengig av hvor kandidatene er i prosessen, 
handler det om å opprettholde en profesjonell 
kommunikasjon til samtlige kandidater, som 
sikrer et godt omdømme for virksomheten.

Profesjonell kommunikasjon

Når et rekrutteringsbehov oppstår opprettes 
et prosjekt i EasyCruit. Brukere kan da tildeles 
en spesifikk i rolle i rekrutteringsprosjektet 
slik at man enkelt kan samarbeide og holde 
oversikt.

Opprett et
rekrutteringsprosjekt

Med et solid malverk i EasyCruit er det enkelt 
å opprette annonser og forhåndsvise dem før 
publisering, slik at din virksomhet sikrer et 
profesjonelt inntrykk. 

Opprett en
stillingsannonse


