Så här ansöker du
Om du är intresserad av att jobba på Skanska kan du leta efter lediga tjänster i vårt
rekryteringsverktyg. Här hittar du lediga tjänster i alla länder där Skanska verkar. Vill
du veta hur du hittar och söker en tjänst? Följ instruktionerna nedan.
Hitta lediga tjänster
Det finns tre sätt att hitta lediga tjänster:
• Enkel sökning
• Avancerad sökning
• Alla lediga tjänster
Om du redan har skapat en personlig profil (i avsnittet nedan står det hur man gör det) kan du också
använda funktionen Lediga tjänster som matchar min profil.
Med den enkla sökningen kan du söka på jobbnummer eller nyckelord. Du kan också förfina din sökning
genom att fylla i Typ av tjänst eller Ort. Klicka på fliken Avancerad sökning om du vill lägga till fler sökkriterier. Här kan du söka på parametrar som publiceringsdatum, nivå på tjänsten, typ av tjänst och utbildning.
Klicka på fliken Alla lediga tjänster för att se alla lediga tjänster inom Skanska. Tjänsterna visas i en lista
och kan sorteras efter de olika kriterierna, till exempel publiceringsdatum och ort.
Klicka på Rensa om du vill ta bort tidigare sökkriterier och göra en ny sökning.
Skapa en profil
Du måste skapa en profil för att kunna lämna in en ansökan. Skrolla ner på jobbsökningsverktyget tills
du ser rubriken Kandidatprofil till höger. Klicka på Logga in på Min profil. Om det är första gången du
använder verktyget så klicka på Ny användare. Systemet ber dig fylla i vilken typ av tjänst du är intresserad
av, personliga uppgifter, yrkeserfarenhet och utbildning. Du kan också ladda upp ditt cv och då lägger
systemet automatiskt till informationen i din profil.
Genom att skapa en profil hamnar du i den globala kandidatpoolen som rekryterare kan använda för att
hitta kandidater. Du kan välja att få information när det kommer nya jobb som matchar din profil genom
att kryssa i en ruta.
Sök en tjänst
Du söker en tjänst genom att klicka på länken Sök tjänsten längst ner på varje platsannons. Innan du kan
skicka in en ansökan måste du skapa en profil (se instruktioner ovan).
För en del tjänster kan du behöva besvara vissa kompletterande frågor innan du kan skicka in din ansökan.
Du kan redigera och se en sammanfattning av din profil innan du skickar in ansökan.
Klicka på Ansök längst ner på sidan för att söka tjänsten.

