
 
 

  

Välkommen att söka jobb hos oss i Mariestad. Vi 

använder oss av e-rekrytering via Aditro Recruit.  

För att kunna söka jobb hos oss måste du först 

registrera dig som användare genom att skapa ditt 

CV och personliga brev i databasen.  

Här följer en manual för hur du steg för steg söker en 

tjänst hos oss.  

Efter att du har skickat in din ansökan så får du ett 

svar till den mejladress du uppgivit så du ser att din 

ansökan kommit fram. 



Börja med att klicka 
på den annons som 

du vill söka. 
 

Då öppnas 
annonsen i ett nytt 
fönster och därefter 

klickar du på den 
länk som heter ”sök 

jobbet här” 



Här klickar du på ”skapa eller logga in med Aditro 
recruitkonto”, uppe till vänster 



 
Har du ett konto sedan tidigare hos Aditro Recruit så loggar du in 

med det. Som ny sökande skall du först skapa dig ett 
användarkonto genom att först klicka på rutan uppe till vänster  



Här ska du fylla i dina personuppgifter, dessa följer sedan med över i andra 
ansökningar du gör. Till mejladressen kommer du även få bekräftelse när du 

sökt tjänster.  
Klicka ”spara och gå vidare” när du är klar 



Här fyller du i dina 
personuppgifter 

 
Du kan även bifoga ett foto 

på dig själv genom att klicka 
på knappen ”bläddra” 

nedanför den grå rutan 
 

Klicka ”spara och gå vidare” 
när du är klar 

 
Du kan även när som helst 

gå tillbaka till dom olika 
stegen genom att klicka på 
de gröna rutorna längst upp 

på sidan 



Här lägger du till din 
arbetslivserfarenhet 

 
Klicka på ”Lägg till 

erfarenhet” för att skapa 
en ny erfarenhet 

 
Efter att du lagt till dina 
erfarenheter så klickar 
du på ”spara och gå 

vidare” 
 

Du kan även backa till 
tidigare steg genom att 

klicka på de gröna 
knapparna högst upp 

på sidan 



Så här ser det ut när du 
ska skapa en erfarenhet 

 
 

Klicka ”lägg till” när du är 
klar 



Här lägger du till 
eventuell utbildning som 

du har 
 

Klicka på knappen 
”Lägg till utbildning” För 

att skapa en ny rad  
 

Du kan även backa till 
tidigare steg genom att 

klicka på de gröna 
knapparna högst upp 

på sidan 
 

Klicka på ”Spara och gå 
vidare” när du är klar 

 



Så här ser det ut 
när du ska skapa 
en ny utbildning 

 
 

Klicka knappen 
”lägg till” när du 

är klar 
 



I detta steg fyller 
du i dina övriga 
kunskaper och 

meriter 
 
 

Klicka ”Spara och 
gå vidare” när du 

är klar. 



I detta steg fyller 
du i dina 

referenser 
 

Klicka på knappen 
”lägg till referens” 
för att skapa en ny 

rad 
 

Klicka på ”spara 
och gå vidare” när 

du är klar 



Så här ser det ut när 
du ska skapa en ny 

referens 
 
 

Klicka på ”lägg till 
referens” när du är 

klar 



I detta steg kan du bifoga 
eventuella filer som du 

har 
 
 

Klicka på ”bläddra” för att 
leta upp din fil på din 

dator och klicka sedan på 
”ladda upp fil för att 

bifoga den 
 

Klicka på ”spara och gå 
vidare” när du är klar 



I detta steg ska du 
skriva ditt personliga 

brev 
 
 

Här beskriver du dig 
själv och varför du 

söker jobbet 
 
 

Klicka på ”Spara och 
gå vidare” när du är 

klar 



I detta steg så ska du 
svara på de eventuella 

frågor som hör till 
tjänsten 

 
 

Du kan inte hoppa över 
någon fråga utan måste 
svara på alla innan du 

går vidare 
 
 

Klicka på ”spara och gå 
vidare” när du är klar 



Nu har du kommit till 
sista steget i din 

ansökan och här ser 
du en 

sammanställning över 
allt du har fyllt i 

 
Är det något som inte 
stämmer så kan du gå 
tillbaka till tidigare steg 
genom att klicka på de 

gröna knapparna 
högst upp på sidan 

 
När du har granskat 

din ansökan så klicka 
på ”skicka ansökan” 



När du har skickat in din 
ansökan så kommer du att få en 
bekräftelse att du sökt tjänsten 
till den mail som du har uppgett 

när du skapade ditt konto 
 
 
 

Tack för visat intresse för att 
arbeta hos oss! 
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