
Søke stilling hos Sandefjord kommune

https://www.sandefjord.kommune.no/

https://www.sandefjord.kommune.no/jobbe-i-sandefjord-kommune/

https://sandefjord.easycruit.com/

Velg aktuell stilling:
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Send søknad:

Sett huke ved Jeg aksepterer herved personverninnstillingene

Om du allerede har opprettet brukernavn og passord i forbindelse med tidligere innsendte søknader til 
Sandefjord kommune, kan du trykke på + for å logge på.

(Dersom du allerede har lagt inn en CV i vår database, kan du benytte denne ved å logge inn nedenfor)

Om du tidligere har påbegynt søknad og i denne valgt lagre og fortsett senere, så klikker du på knappen 
for Fortsette på lagret søknad.

Hvis ingen registrert bruker eller Fortsett på lagret søknad, klikk på Neste. (Dersom du ikke har 
registrert CV kan du klikke deg videre nederst på siden)
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Fyll inn informasjon som etterspørres. Felter merket med * er obligatoriske og må fylles ut før du får gå 
videre til neste side.
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Gå til neste side. Legg inn utdanning og arbeidserfaring

Eksempel på Lagre og fortsett senere;
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I dette tilfellet så har vi ikke allerede registrert CV hos Sandefjord. Velger derfor Ny bruker

5



Legg inn ønsket brukernavn og valgt passord Velg et sterkt passord, Med minst 8 tegn og en 
kombinasjon av store og små bokstaver samt to sifre: 

Sett huke i Jeg aksepterer..... og trykk på send
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Følgende melding kommer opp. Her velger du om du vil logge direkte inn igjen eller om du vil lukke 
vinduet. Velger lukke vinduet

Ved valg lukk vinduet kommer vi tilbake til selve annonsen
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Om du ønsker fortsette på lagret søknad kan du klikke på send søknad her

Sett huke i "jeg akesepterer...." Velg Fortsette på laget søknad (ikke Allerede registrert - du er ikke 
registrert før søknad er sendt)

Legg inn det valgte brukernavn og passord - Trykk Inlogging
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Siden du da kommer til inneholder følgende valg - Velg Lagrete søknader

Velg enten fortsett eller Slett søknad. Om du fortsetter, så må du benytte samme fremgangsmåte om 
du på et senere tidspunkt velger lagre og fortsett senere.
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Velg Fortsett, sett huke i " Jeg aksepterer" og velg Neste

Fyll inn som etterspurt - neste - neste til du kommer til siste side Oversikt og registrering
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Velg tilbake eller Send søknad.

Når søknad er sendt, kan du ved innsending av ny søknad til Sandefjord kommune benytte + Allerede 
registrert.

Vær obs på denne meldingen. Om du har flere økter åpne, vil det ikke bli lagret noe om du overser 
denne meldingen......
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Lykke til!
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