A munkaközvetítés adminisztrálása a Szolgáltatáselemző
Rendszerben

A munkaközvetítés ténye kétféle módon adminisztrálható:
I. eset: a szolgáltató szervezetnél (a SZER-ben) rögzített állásajánlatra
történik a közvetítés:
(Amennyiben a közvetítés így történik, a rendszer a sikeres közvetítést és
elhelyezkedést figyelembe veszi a lekérdezéseknél.)
Az álláskeresőből indított munkaközvetítés fülön történik az állásajánlatok
leszűrése és a megfelelő ajánlat kiválasztása.

Az űrlapon megjelenő szűrőfeltételek segítségével csökkenthető a talált ajánlatok
száma, szűkíthető a keresés eredménye. A szűrőfeltételek használata opcionális.
A „Keresés” gomb megnyomásának hatására a rendszer leválogatja a szűrési
feltételeknek megfelelő állásajánlatokat. Ha feltétel nincs beállítva, a SZER-ben
található, az adott szervezethez rögzített összes lehetőséget megmutatja a
felugró ablakban.
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Válasszuk ki a megfelelő állásajánlatot és jelöljük ki a sor elején lévő rádiógomb
segítségével. A "Közvetítés" gomb megnyomásának hatására megtörténik a
közvetítés.

A közvetítés automatikusan bekerül az ügyfél eseménynapló előzményei
közé, ezért ebben az esetben a közvetítés tényét nem kell újra rögzíteni az
eseménynaplóba.
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Amennyiben az ügyfelet felvették, az ügyfél eseménynaplójában módosítani kell
a "munkaközvetítés" eredményét, amit "sikeres, közvetített állásra felvették"-re
szükséges állítani.
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A „sikeres: közvetített állásra felvették” eredmény hatására az ügyfél
státusza „aktív” marad, és a kimenetek közé automatikusan bejegyzésre
kerül a „dolgozik” sor!
A munkaközvetítés eredményének rögzítését követően kattintsunk az ügyfél
„Kimenet” űrlapjára. Itt látható az automatikusan bejegyzett „dolgozik” kimenet.

A „Módosítás” gomb megnyomásának hatására válik szerkeszthetővé a kimenet.
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A szerkesztés során szükséges az üres, kötelező adatokat kitölteni, illetve
az elhelyezkedés dátumát módosítani, amennyiben az nem egyezik meg az
automatikusan bejegyzett dátummal.

II. eset: a szervezetnél (a SZER-ben) nem rögzített állásajánlatra történt
a közvetítés:
Abból adódóan, hogy az állásajánlat a rendszerben nem szerepel, a
munkaközvetítés tényét az eseménynaplóba manuálisan szükséges berögzíteni.
(Ebben az esetben a munkaközvetítés ténye a statisztikák nem mindegyikében
jelenik meg.)
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Amennyiben a munkaközvetítés eredményének a „sikeres: közvetített állásra
felvették” állítjuk be, az ügyfél státusza aktív marad, és a Kimenetek közé
automatikusan bejegyzésre kerül a „dolgozik” sor.
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A kimentek közé bejegyzett „dolgozik” sort az I. esetben ismertetett módon
szükséges módosítani.

Amennyiben céljuk, hogy a közvetítés és a sikeres elhelyezkedés ténye
megjelenjen a kimutatásokban, fontos, hogy lehetőség szerint az I.
esetnél megfogalmazottak szerint kerüljön rögzítésre.

Budapest, 2014. 05. 22.
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