Platforma - “Lublin stawia
na zawodowców”
Instrukcja obsługi

Profil: PRACODAWCA
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1. Rejestracja konta
Rejestracja użytkownika odbywa się poprzez formularz na stronie głównej portalu oraz
zawiera dwa stopnie szczegółowości rejestracji. Minimalne wymagania niezbędne do
uzyskania statusu użytkownika zalogowanego (rejestracja podstawowa) zawiera
następujące dane: nazwa firmy, e-mail (będący jednocześnie loginem), hasło do
serwisu, NIP, REGON, KRS, adres siedziby, telefon, osoba do kontaktu (imię i
nazwisko, telefon, e-mail), akceptacja regulaminów i akceptacja umowy na
świadczenie usług drogą elektroniczną. Po przesłaniu danych zostaje wygenerowany
e-mail do potwierdzenia rejestracji konta, który zostanie wysłany na adres e-mail
podany przy rejestracji. Aby skorzystać z pełnego zakresu funkcjonalności platformy
(rejestracja pełna) na swoim profilu należy uzupełnić następujące dane: branża, typ
działalności, zwięzły opis firmy, poszukiwane zawody i zaznaczone typy współpracy,
którymi jest zainteresowana firma: praktyka/staż/oferta pracy/szkolenie/kurs. Na
profilu istnieje możliwość dodania logotypu firmy, który może być podlinkowany.
System umożliwia aktualizację zamieszczonych danych w dowolnym momencie. W
niektórych

przypadkach

administrator

platformy

zastrzega

sobie

możliwość

indywidualnego potwierdzania zgodności podanych danych i ręcznej aktywacji konta
użytkownika.
Po rejestracji podstawowej zalogowany użytkownik posiada dostęp do modułów:
- poczta wewnętrzna - zawiera mechanizm do wymiany wiadomości pomiędzy
grupami użytkowników działający na zasadzie wewnątrz-platformowej wymiany
wiadomości,
- moje konto – użytkownik ma możliwość uzupełnienia i modyfikacji zespołu pól, które
są widoczne w profilu użytkownika; każde pole zawiera checkbox z informacją czy
dana treść powinna znajdować się w profilu publicznym firmy (widocznym dla innych
użytkowników portalu) za wyjątkiem ogłoszeń, które są widoczne wyłącznie dla
użytkowników zalogowanych,
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- wyszukaj szkołę – otwiera zakładkę szkoły na stronie głównej portalu.
Po rejestracji pełnej i po aktywacji konta zalogowany użytkownik posiada dodatkowo
dostęp do modułu:
- nowe ogłoszenie – odnośnik otwiera podstronę umożliwiająca wybór typu ogłoszenia
do dodania
- wyszukaj kandydata – dostęp do wyszukiwarki uczniów i absolwentów z filtrami.

W celu rejestracji konta pracodawcy, kliknij w przycisk 'Zaloguj się' na stronie głównej
portalu. Na stronie logowania wybierz opcję 'Zarejestruj się' i następnie typ konta
'Jestem przedsiębiorcą'. W następnych krokach uzupełnij dane, zaznacz zgody
dotyczące polityki prywatności i kliknij ‘Rejestruj’. Na podany adres mailowy zostanie
wysłany link aktywacyjny do konta. Po kliknięciu w link konto zostaje aktywowane, a
uzupełnienie pozostałych danych o firmie pozwala na dostęp do wszystkich
funkcjonalności systemu (rejestracja pełna).
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2. Edycja danych i pełna rejestracja konta.
W celu edycji danych konta przejdź do zakładki ‘Moje konto’ i następnie ‘Dane
rejestracyjne’. Dane takie jak: nazwa firmy, numer NIP, REGON i KRS zostają
uzupełnione automatycznie według informacji podanych podczas rejestracji i pola te
są nieedytowalne. Dane z możliwością edycji: adres firmy, imię i nazwisko
pracodawcy, dane kontaktowe, adres strony www, opis rodzaju i profilu działalności a
także cechy wyróżniające pracodawcę. Dodatkowo możliwe jest dodanie logotypu
firmy i opisu do zdjęcia. Możemy także dodać danę szkoły lub placówki edukacyjnej
z którą współpracujemy. W tym celu należy kliknąć ikonę ‘plusa’ i następnie uzupełnić
wymagane pola. Po uzupełnieniu danych klikamy ‘Dodaj szkołę’.
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Aby w pełni korzystać z wszystkich funkcjonalności konta, przejdź do zakładki
‘Rejestracja pełna i uzupełnij wymagane pola. Po uzupełnieniu danych klikamy
przycisk ‘Zatwierdź’. Na koncie w lewym menu pojawiają się dwie nowe zakładki
dotyczące wyszukiwania i dodawania kandydatów.

Panel pracodawcy -> Moje konto -> Dane rejestracyjne - > Rejestracja pełna
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3. Tworzenie ogłoszenia
Gotowe ogłoszenie składa się z następujących części: nazwa firmy i opis oraz
informacje wpisane do formularza tworzącego ogłoszenie. Ogłoszenie pracodawcy
zawiera kilka typów ogłoszenia do wyboru (lista rozwijana): tworzenia klas
patronackich, doposażenia bazy technodydaktycznej szkoły, doposażenie ośrodków
egzaminacyjnych, szkolenie/kurs zawodowy, wizyta zawodoznawcza, stypendium,
fundowane konkursy zawodowe, organizowanie stażu zawodowego, praktyki
zawodowe, praca, inne.
Użytkownik ma możliwość sprawdzenia podglądu ogłoszenia i jego edycji przed
publikacją.
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Przycisk ‘uzupełnij automatycznie’ wpisuje dane osoby do kontaktu podane w profilu
firmy. Wszystkie ogłoszenia zawierają możliwość szybkiej odpowiedzi na ofertę
poprzez funkcje ‘Wyślij wiadomość’ (za pomocą poczty wewnętrznej).

Panel pracodawcy -> Ogłoszenia -> Ogłoszenia -> Nowe ogłoszenie

4. Przeszukiwanie i dodawanie kandydatów
Po dokonaniu pełnej rejestracji konta, otrzymujemy możliwość przeszukania bazy
danych uczniów pod kątem kandydatów do rozpoczęcia szkolenia, praktyki, pracy lub
stażu. W tym celu należy przejść do zakładki ‘Wyszukaj kandydata’. Po otwarciu
użytkownik ma możliwość wyboru spośród następujących filtrów: zawód (lista
wielokrotnego wyboru), szkoła, forma zaangażowania (praca, praktyka, staż,
szkolenie, kurs – pole wielokrotnego wyboru), klasa, języki obce (angielski, niemiecki,
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rosyjski, inny – pole wyboru, po zaznaczeniu opcji inny pojawia się pole z możliwością
wpisania tekstu).
Ponadto platforma posiada moduł umożliwiający wygenerowania po zakończeniu
praktyki/stażu formularza opinii o uczniu i przesłania jej zarówno do ucznia, jak i do
szkoły.
Po uzupełnieniu opcji filtrowania, klikamy w przycisk ‘Wyszukaj kandydatów’. Na liście
poniżej dostępne będą wyniki wyszukiwania z pasującymi profilami uczniów.

Kliknij przycisk ‘Nawiąż kontakt’ aby napisać bezpośrednią wiadomość do ucznia.
Kliknij przycisk ‘Zobacz CV’ aby wyświetlić uzupełnione przez ucznia CV w formacie
pdf. Klikając przycisk ‘Dodaj do kandydatów’ zostaniesz przekierowany do zakładki
‘Kandydaci’ gdzie możliwe jest sprawdzenie wystawionych opinii o kandydacie. Po
kliknięciu przycisku ‘Zatrudnij’ do kandydata zostaje wysłana wiadomość mailowa o
możliwości zatrudnienia lub odbycia szkolenia – uczeń dokonuje potwierdzenia
zatrudnienia. Po zakończonej współpracy, pracodawca ma możliwość zakończenia
wystawienia opinii o kandydacie. W przypadku użycia przycisku ‘Odrzuć’ kandydat
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trafia na listę archiwalną z statusem ‘Odrzucony’ i możliwością całkowitego usunięcia
tej pozycji z listy.

Panel pracodawcy -> Wyszukaj kandydata -> Wyszukaj kandydatów
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5. Wyszukaj szkołę
Po kliknięciu w zakładkę ‘Wyszukaj szkołę’ użytkownik zostaje przeniesiony do listy
aktywnych szkół na stronie głównej portalu. W tej zakładce, na podstawie zestawu
filtrów, firma ma możliwość przeglądania profili wszystkich szkół obecnych na
platformie zawodowców.

Panel pracodawcy -> Wyszukaj szkołę

6. Ustawienia konta
Przejdź do zakładki 'Ustawienia konta' aby zmienić adres mailowy przypisany do konta
lub ustalić nowe hasło. W tym miejscu możesz zmienić zgody dotyczące polityki
prywatności, zapisać się na listę newsletter lub wyrazić chęć na otrzymywanie
powiadomień o nowych ogłoszeniach na temat praktyk/stażu/szkoleń/kursów
zgodnych z profilem kształcenia oraz wyborem formy zaangażowania. Pracodawca
może także usunąć na stałe swoje konto klikając w przycisk ‘Usuń konto’.
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Panel pracodawcy -> Ustawienia konta

7. Poczta wewnętrzna
Przejdź do zakładki ‘Skrzynka odbiorcza’ w poczcie wewnętrznej aby sprawdzić
otrzymane wiadomości. Napisz nową wiadomość używając przycisku ‘Nowa
wiadomość’. Uzupełnij adres mailowy odbiorcy, tytuł wiadomości i jego treść i kliknij
‘Zapisz’.
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Kliknij w nadawcę lub w przycisk ‘Podgląd’ przy danej wiadomości aby przejść do jej
szczegółów lub kliknij ‘Archiwizuj’ aby przenieść ją do archiwum. Widoczne cyfry przy
poczcie wewnętrznej pokazują ilość nieodczytanych wiadomości w poszczególnych
zakładkach. W ‘Skrzynce nadawczej’ gromadzone są wiadomości wysłane i
przeprowadzone konwersacje.

Panel pracodawcy -> Poczta wewnętrzna
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