III. Потребител Работодател

След влизане като Работодател през страницата Вход в
системата от информационната, публична част на платформата е
необходимо първоначално да се влезе в страницата Нямате профил?
Регистрирайте се и да се създаде профил. След това се попълва
регистрационен формуляр с основните данни за работодателя:
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Основните
данни
включват
наименование на организацията; ЕИК
(БУЛСТАТ); лице за контакт; позиция
на лицето за контакт; валиден email
адрес и парола с минимална дължина
от 8 символа – букви, цифри и знаци.
Накрая на попълването на формуляра
е необходимо да се включи отметката
за Анти-спам защита и да се изчака
секунда, докато се появи следната
зелена отметка:

След натискане на бутона
Потвърди регистрацията завършва.
След успешна регистрация работодателят влиза в профила
си, който изглежда така:
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Потребителският профил е организиран в хоризонтална лента
най-горе на екрана и съобщения – Кандидати по ваши обяви и
Последни новини вляво. В началото ѝ е падащо меню с името
на регистриралия се работодател (Стефанов ЕООД на екрана погоре), от което може да се попълни целия профил.
От падащото меню може да се
редактира информацията, въведена
при първоначалната регистрация
– меню Основни данни и да се
добавят допълнителни данни за
организацията в меню Детайли за
организация. Останалите менюта
към профила на работодателя са
Сътрудничество с ИУ – Варна,
което позволява да се окажат
областите и инициативите, в
които работодателят желае да бъде
включен; Промяна на парола;
Последна активност и Деактивиране на профил.
Всички посочени подробни данни са насочени към формиране
на цялостен профил на работодателя. Процентът на попълване на
профила ще води до увеличаване на възможностите по-нататък –
системата ще подрежда потребителите по активност и процент за
попълване на данните в профила и при търсене в регистрираните
потребители по-напред ще излизат тези с по-висок процент попълнен
профил.
В примера ни дотук са попълнени само основните данни и това
запълва 20% от профила му. За пълното му попълване е необходимо
да се избере меню Детайли за организацията от падащото меню,
описано по-горе и да се попълнят следните данни – телефон за контакт;
фирмен уеб сайт; правен статут; седалище и адрес на управление на
организацията; териториален обхват на дейността на организацията;
основна дейност на организацията; брой заети в организацията лица
на ОТД; брой членуващи организации.
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В меню Сътрудничество с ИУ – Варна работодателите могат
да опишат желаните от тях форми на сътрудничество с ИУ – Варна.
Процесът на сътрудничество предоставя възможност за избор на
повече от една опция, обособени в две основни направления – „Интерес
към сътрудничество с ИУ – Варна в следните области“ и „Инициативи
и дейности, за които бих желал да бъда търсен от ИУ–Варна“.
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Системните
настройки
позволяват да се промени
паролата, да се проследи
активността
–
последните
действия на потребителя.

Освен управление на профила, работодателят може да добавя
обяви за стаж или работа от менюто Обяви за стаж/работа отново
от хоризонталното меню. След кликване върху него, за да се добави
нова обява трябва да се избере Добави обява.

При описанието на обявата има възможност за дефиниране
на различни характеристики като: тип на обявата, къде да се
показва, кратко описание на длъжността; името на компанията (по
подразбиране излиза името на работодателя, но може да се смени);
дата на публикуване; до кога е валидна обявата; вид на работа;
специфики при заплащане; ниво в йерархията на лицето, за което е
обявена позицията; описание на бизнес сектора и местоположение на
работното място. За описание на изискваните езици се кликва върху
Добави нов език и от там в полето Чужд език се въвежда езика и се
маркира изискваното ниво на владение за него. При необходимост се
добави още един език отново се кликва върху Добави нов език.
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След описанието на езиците следват опциите за изискван
опит; други изисквания; лице за контакт и имейл адрес (които по
подразбиране са попълнени, но могат да се сменят); телефон за
контакт; поверителност – дали в обявата да се виждат телефонът
и лицето за контакт. Описанието на изискванията към обявената
позиция позволява въвеждането на текст с различни стилове, шрифт
и форматиране, както и добавяне на снимка и таблица посредством
лентите с инструменти разположени над формата за въвеждане на
текст (както е показано на изображението по-долу).
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След като се избере Публикувай се прави проверка дали са
попълнени задължителните полета - описание на длъжността, дата
на публикуване, дата на валидност, имейл, телефон и съдържание.
Когато обявата се запише успешно тя се визуализира във раздел
Вашите обяви, който е достъпен при кликване върху Обяви за стаж/
работа. Има възможност за нейното преглеждане, редактиране или
изтриване.
33

Работодателят може да добавя програми за стаж чрез избор на
меню Програми за стажове от хоризонталното меню. След кликване
върху него, за да се добави нова програма трябва да се избере Добави
програма. Описанието на програмата включва уебсайт, телефон за
контакт, адрес, име на човекът, който е отговорен за провеждане
на стажа (ментора), имейл на ментора, чрез който самият ментор
е регистриран в системата, телефон за контакт с ментора, име на
стажанта и имейл на стажанта, за когото е програмата.

34

При избор на меню Консултиране от хоризонталното меню
работодателят има възможност да добави допълнителни данни под
формата на файлове, свързани с текущи или приключили проекти
съвместно с ИУ – Варна.

При описанието на нов проект се попълват данни относно:
заглавието на проекта, организацията възложител, финансов
механизъм (ако е приложим), кратко представяне на проекта, позиция
по проекта на работодателя, описание на изпълнените дейности,
статус на проекта – текущ или приключил и възможност за добавяне
на препоръка под формата на прикачен файл чрез кливане върху
„Изберете файл“.

В меню Съобщения работодателят ще получава различни
служебни съобщения с важна за него информация.
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