
Skapa fler vägar till en effektiv vikarietillsättning samtidigt som 
vikariernas delaktighet ökar

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. Skapa en 
effektivare bemanningsprocess genom att utannonsera pass direkt på 
vikariernas webbsida.

Lediga jobb används med fördel tillsammans med modulen Bokningsassistenten 
för att implementera en automatiserad vikariebokningsprocess

Beställaren kan 
utannonsera 
kommande vikariat 
eller enskilda pass 
genom att det visas 
direkt på vikariernas 
webbsida

Vikarien kan enkelt se 
utannonserade pass 
och anmäla intresse 
samt se vilka jobb 
som denne har anmält 
intresse för och dess 
status

Lediga jobb jämnar ut 
arbetsbelastningen 
och gör det enklare att 
arbeta proaktivt med 
tillsättning av längre 
vikariat eller enskilda 
pass. Lediga jobb 
kan bland annat med 
fördel användas inför 
semestertider

De vikarier som 
matchar beställningens 
kriterier kan anmäla 
sitt intresse för de 
utannonserade passen

Avlasta 
bemanningsenheten 
och erbjud bättre och 
utökad service genom 
att använda Lediga 
Jobb tillsammans med 
Bokningsassistenten 
för en automatiserad 
bokningsprocess

Utannonsering av 
pass

Överblick för vikarien Underlätta för 
bemanningsenheten
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Fördelar

• Möjliggör en kortare och flexiblare 
tillsättningsprocess

• Skapar en bättre framförhållning
• Jämnare arbetsbelastning för bemanningsenheten
• Förenklar rekrytering då det blir tydligt vilka som är 

högt motiverade att arbeta
• Bättre förutsättningar för en proaktiv 

semesterplanering

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. 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. Resultatet blir en snabbare 
process och en högre delaktighet från vikarierna själva, samt en möjlighet att ta tillvara på de 
vikarier som visar mest intresse för att arbeta.
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BOKA EN DEMOVISNING!

För mer information vänligen hör av er till er kontaktperson hos Time Care 
eller gå in på www.timecare.se 


