Genom Lediga Jobb skapas möjlighet för ﬂer
vägar till effektiv vikarietillsättning samtidigt
som det ökar vikariernas delaktighet. Oavsett
om ni har som incitament att skapa en snabbare
vikarietillsättning eller om ni önskar engagera era
vikarier ytterligare så kan Lediga Jobb underlätta
för att komma åt båda dessa viktiga komponenter
och skapa en effektivare bemanningsprocess.

Fördelar
Med Lediga Jobb skapas många möjligheter.
Genom utannonsering av lediga pass tvingas
vikarierna till en mer aktiv roll i vikarieprocessen
och genom att enkelt kunna lägga ut lediga pass
kan bemanningsenheten snabbare och enklare
hantera vakanser som ligger längre fram i tiden och
istället fokusera på de mer akuta passen som måste
tillsättas.
• Snabbare hantering av icke akuta vakanser
• Bättre framförhållning
• Vikarierna får en mer aktiv roll i
bemanningsprocessen

och således en möjlighet att också ta tillvara på de
vikarier som faktiskt visar mest intresse för arbete.
Genom att tillämpa Lediga Jobb ﬁnns fler vägar till
effektivare vikariehantering och en möjlighet att jämna ut
arbetsbelastningen för bemanningsenheten och också
öppna upp för en bättre framförhållning.
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Funktion
Lediga Jobb gör det möjligt för beställaren att
utannonsera kommande vikariat eller enstaka pass.
Med utannonsering menas att vikariepass inte skickas
via SMS av bemanningsenheten utan visas direkt
på vikariernas webbsida. Vikarierna kan anmäla sitt
intresse för dessa pass till bemanningsenheten.
Utannonseringen sker i samband med beställningen
eller hos bemanningsenheten. De vikarier som
matchar beställningens kriterier har möjlighet att göra
en intresseanmälan på speciﬁka beställningar och
längre vikariat. Bemanningsplanerarna ser vilka vikarier
som har framfört sitt intresse över de annonserande
vikariaten och arbetar därmed främst med detta urval i
tillsättningsprocessen eller utifrån prioritering.
De beställningar som annonseras via Lediga Jobb
kommer endast att visas på vikarierna webbsida.
Det innebär att Lediga Jobb med fördel används för
beställningar som är av mer långsiktig karaktär och/eller
med en större framförhållning än de beställningar sin
normalt hanteras i Time Care Pool.

Bakgrund
Många av våra beﬁntliga kunder som använder Time
Care Pool som verktyg för en effektiv vikariehantering
arbetar dagligen med ett hårt tryck från verksamheten
i form av beställningar och krav på kvalitet. Fler och fler
kunder började efterfråga en effektivare arbetsgång.
Detta ledde till utveckling av Lediga Jobb, där den
viktigaste hörnstenen var att få till en snabbare process
från beställning till bokning. Bemanningsenheten får
med Lediga Jobb möjligheten att utannonsera pass
som vikarierna i sin tur skickar in intresseanmälningar
till. Konsekvensen blir inte enbart en snabbare process
utan även en högre delaktighet från vikarierna själva

•

Datumintervallet styr vilka annonserade jobb som
kommer att visas

•

Vikarien kan välja att visa beställningar även om hon/
han inte har anmält tillgänglighet. Detta genom
att låta kryssrutan ”Visa endast pass där jag har
tillgänglighet”, vara urbockad. Om vikarien önskar
anmäla intresse för dessa, kommer hon/han att få
frågan om hon/han vill lägga tillgänglighet, vilket är
en förutsättning för att kunna intresseanmäla sig

•

Vikarien kan enkelt se vilka jobb som hon/han har
anmält intresse för och också dess status.
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Lediga Jobb förenklar även för vikarien:
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Fördelar
Kraven på en bemanningsenhet är många, verksamheten
kräver ofta snabb behandling av sina beställningar
eftersom det i de flesta fall rör sig om ett akut behov.
Ibland rör sig dock vikariebehovet om en längre period
eller är av mindre akut karaktär – det är främst då som
Lediga Jobb kan underlätta och minska belastningen
på bemanningsenheten. Exempel på detta är
semesterplanering, en för många organisationer, väldigt
arbetssam process som tar många timmar i anspråk att
planera, genom att annonsera ut semestervikariaten
minskas arbetsbelastningen markant. Med Lediga Jobb
öppnas möjligheterna upp för fler flexibla arbetssätt
för tillsättning av vikarier och underlättar på fler sätt
för bemanningsenheten, organisationen och vikarierna
själva.
Bemanningsenheten kan med Lediga Jobb utannonsera
och ta emot intresseanmälningar, denna process
minskar bemanningsenhetens SMS-förfrågningar och
istället bokas vikarien direkt, på detta sätt möjliggörs
en kortarer tillsättningsprocess och ett snabbare flöde
från beställning till bokning. Om en beställning ligger
någon dag fram i tiden och eventuellt innehåller fler
pass, är det möjligt att utannonsera hela behovet direkt
med Lediga Jobb, på så sätt får bemanningsenheten
också en möjlighet till en bättre framförhållning i
bemanningsplaneringen!

Nästa steg
För mer information om Lediga Jobb, vänligen
kontakta din Kundansvarig på Time Care AB eller
besök:
www.timecare.se/web/programvaror_och_verktyg.
Du kan också skicka en förfrågan på en webbdemonstration, personligt besök eller referens.
Besök vår hemsida www.timcare.se eller ring
08-50 55 18 00 Epost: information@timcare.se

Med Lediga Jobb blir det möjligt att aktivera vikarierna
i tillsättningsprocessen, det blir mer överskådligt att se
vilka vikarier som faktiskt anstränger sig och vill arbeta.
Detta tillför Lediga Jobb ytterligare en strategisk
dimension – ett rekryteringsverktyg för framtida
personalbehov.
•

Möjliggör en kortare tillsättningsprocess

•

Underlättar för bättre framförhållning

•

Skapar jämnare arbetsbelastning

•

Förenklar rekrytering

•	Skapar bättre förutsättningar för en enklare
semesterplanering
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•	Öppnar upp för fler vägar till effektiv vikarietillsättning

