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Det er nemt at bruge jobportalen

• Virker på PC, smartphone og tablet

• Du bestemmer selv hvordan du vil bruge jobportalen

• UCL anbefaler ofte, at du starter med at indrykke en gratis 
annonce

• Annoncen kan målrettes til studerende på relevante 
udannelser



For arbejdsgivere

Gå ind på http://jobportal.ucl.dk/

Gå ind under ”For arbejdsgivere” 

VÆLG dernæst om du vil

• Indrykke en gratis annonce 
(for et praktikjob, et studiejob, 
et fuldtidsjob eller et projekt)

• Gå til CV søgning

http://jobportal.ucl.dk/


Indryk annonce 1.1 -
Virksomhedsoplysninger

Annonce indrykning har 4 trin.

Du kan frit hoppe frem og tilbage 
mellem de 4 trin.

Systemet “husker” fra trin til trin.

I første omgang skal du 

• angive virksomhedens navn 

• uploade virksomhedens logo

• angive annoncens 
kontaktperson 
og dennes arbejdsmail



Indryk annonce 1.2
Annonceoplysninger

I anden omgang skal du

• Angive annoncens overskrift 
(titel)

• Vælge ansøgningsmetode

• Vælge mellem praktik-, 
studiejob, fuldtid og praktik

• Vælge hvilke studerende fra 
hvilke uddannelser

• Angive geografi, arbejdssted, 
ansøgningsfrist og 
ansættelsesdato



Indryk annonce 1.3
Annonce tekst og evt. coverbillede

I tredje omgang skal du

• Evt. uploade coverbillede 
(gerne 1040 x 450)

• Indtaste selve annonce 
teksten

• Evt. vedlægge bilag



Indryk annonce 1.4
Godkend annoncen

I fjerde og sidste omgang skal du

• Gennemse den annonce, som 
du har oprettet i de foregående 
trin

• Acceptere betingelser for brug 
af jobportalen

• Godkende annoncen

Der sendes derefter automatisk 
en e-mail til annoncens 
kontaktperson. 

Med links til at se, redigere og 
forlænge annoncen.



CV søgning

Du har mulighed for at søge blandt UCL 
studerende, som har færdiggjort deres CV i 
jobportalen.

Du kan indsnævre søgningen til kun at 
gælde studerende, der har angivet 
interesse for en bestemt

• Jobtype (studiejob, praktikjob, 
fuldtidsjob og projekt)

• Uddannelse

• Geografi / Kommune

• Kompetence 

Fra jobportalens forside vælger du 
”For arbejdsgivere” og dernæst 
”Gå til CV’ søgning”.



Kontakt jobportalen og UCL

Har du spørgsmål, ris eller ros 
så tøv ikke med at kontakte os.

F. eks. kan vi hjælpe med

• Afklaring af relevante 
uddannelser for jobopslaget

• ”Masseopslag” af mange jobs 
fra samme virksomhed

• Afklaring af relevante 
ansøgnings- og startdatoer 
for praktikjobs

• En udvidet præsentation af 
jeres virksomhed



I er altid velkomne til at kontakte os

Morten Jung Lassen
Karrierevejleder i Odense - mlas@ucl.dk
65 43 45 46

Anne-Sophie Schmidt
Karrierevejleder i Vejle - asc@ucl.dk
65 43 48 77

mailto:mlas@ucl.dk
mailto:asc@ucl.dk

