Bls. 1

Handbók Ráðningarkerfi

Efnisyfirlit
1. Inngangur........................................................................................................................3
1.1 Meginþættir ráðningarkerfisins............................................................................3
1.2 Aðgangsstýringar.................................................................................................3
1.3 Skýringar í handbók.............................................................................................4
1.4 Innskráning í ráðningarkerfi.................................................................................4
2. Skrá laus störf...................................................................................................................5
2.1 Stofnun lausra starfa.............................................................................................5
2.2 Auglýsing starfs....................................................................................................6
2.3 Skráning vegna afleysingastarfa hjá ríkisstofnunum............................................8
2.4 Skoða skráð störf og breytingar á störfum............................................................8
3. Sækja um starf / skrá umsókn..........................................................................................9
3.1 Starfsmaður með aðgangsheimild skráir umsókn um starf..................................9
3.2 Persónuupplýsingar...............................................................................................9
3.3 Fyrri störf............................................................................................................ 10
3.4 Menntun............................................................................................................. 10
3.5 Hæfni og réttindi................................................................................................ 10
3.6 Félagsstörf og áhugamál..................................................................................... 11
3.7 Umsagnaraðilar................................................................................................... 11
3.8 Annað................................................................................................................. 11
3.9 Senda umsókn ....................................................................................................12
3.10 Umsækjandi sækir sjálfur um starf...................................................................12
4. Skoðun og meðferð umsókna.........................................................................................13
4.1 Skoða / finna umsóknir fyrir auglýst störf..........................................................13
4.2 Yfirlit umsókna...................................................................................................13
4.3 Staða umsókna / litamerkingar...........................................................................13
4.4 Athugasemdir og skoða send stöðubréf.............................................................. 14
5. Stöðubréf........................................................................................................................15
5.1 Stöðubréf útbúið..................................................................................................15
5.2 Boðið í viðtal....................................................................................................... 16
5.3 Umsókn hafnað.................................................................................................. 16
5.4 Umsóknarfrestur framlengdur............................................................................ 16
5.5 Hætt við ráðningu.............................................................................................. 17
5.6 Umsókn dregin til baka...................................................................................... 17
6. Ráðning í starf............................................................................................................... 17
6.1 Ráðningarsamningur.......................................................................................... 17
6.3 Tilkynning um starfsmann í tímavinnu.............................................................20
6.4 Skipun/setning í starf......................................................................................... 21
6.5 Flutningur á upplýsingum um nýjan starfsmann í Orra....................................22

Bls. 2

Handbók Ráðningarkerfi

Ráðningarkerfið Inngangur

1. Inngangur
Ráðningarkerfinu er ætlað að auka gæði ráðninga-ferlis ríkisstofnana til hagsbóta fyrir bæði um-sækjendur og
vinnuveitanda.
Ráðningarkerfið er hugbúnaðarkerfi þar sem stofn-unum ríkisins er gert kleift að auglýsa störf á netinu,
umsækjendur sækja um störf á netinu og stofnun tekur á móti umsóknum um starf. Í kerfinu er hægt að senda
stöðluð bréf til umsækjanda eftir stöðu umsóknar hverju sinni.
Unnið er áfram að frekari þróun ráðningarkerfis og verða nýjungar og úrbætur kynntar síðar. Athuga-semdir
notenda eru vel þegnar og skal senda þær með tölvupósti á neftangið: radningarkerfi@fjs.is.

1.1 Meginþættir ráðningarkerfisins
Meginþættir ráðningarkerfisins eru:
• Skráningar og auglýsingar lausra starfa
•

Umsóknir um laus störf

•

Úrvinnsla umsókna

•
•
•

Yfirlit umsókna

Gerð ráðningarsamnings

Flutningur á upplýsingum í mannauðskerfi Oracle (Orra)

Ef umsækjandi hefur ekki möguleika á að sækja um starf rafrænt, þá býður ráðningarkerfið upp á þann
möguleika að sá sem hefur aðgangsheimild að kerfinu geti skráð inn umsókn fyrir viðkomandi umsækjanda.
(sjá kafla 3.1: Yfirmaður skráir umsókn um starf)

1.2 Aðgangsstýringar
Aðgangsstýringar að umsjónarhluta ráðningarkerfisins eru sem hér segir:
A.

B.
		

C.
		

D.
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Umsjónarmenn ráðningarkerfis: Allur aðgangur og umsýsla umsókna í ráðningarkerfi.

Handhafar ráðningarvalds: Heimild til að stofna starf, útbúa auglýsingu um laust starf,
skoða allar umsóknir á eigin skipulags-einingum og umsýsla þeirra.

Yfirmenn með mannaforráð: Útbúa auglýsingu um laust starf sem búið er að stofna, skoða
allar umsóknir á eigin skipulagseiningu og umsýsla þeirra.
Sérstaklega tilskipaðir umsjónarmenn einstakra starfa: Útbúa auglýsingu um laust starf
sem búið er að stofna, skoða allar umsóknir tilgreindra starfa og umsýsla þeirra umsókna.
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1.3 Skýringar í handbók
Feitletraður texti vísar til flipa eða svæða í ráðningarkerfinu. Rauður texti í handbókinni vísar til svæða sem
fylla þarf út eða smella á í ráðningarkerfinu. Texti í gulum kössum eru almennar ábendingar vegna verklags við
vinnu í ráðningarkerfi og almennum reglum í ráðningarferli.

1.4 Innskráning í ráðningarkerfi
Þeir sem hafa fengið aðgangsheimild til að
sýsla með ákveðið starf sbr. kafla 2.1 og hafa
ekki aðgang að Ráðningarkerfinu þurfa að biðja
yfirmann sinn um að útvega slíkan aðgang í
Orranum.

Innskráning í ráðningarkerfi er í gegnum aðalvalmynd í mannauðskerfinu Orra:
Handhafar ráðningarvalds

Yfirmenn með mannaforráð: Aðgangur í gegnum sjálfsafgreiðslu yfirmanns í Orra

Sérstaklega tilskipaðir umsjónarmenn einstakra starfa: Aðgangur með sérstakri heimild stjórnenda.

Ráðningarkerfi opnast í umsóknarhluta kerfisins með valmynd: Umsóknir, Störf, Skrá umsókn og Nýtt
netfang.

Ráðningarkerfið byggir á þremur svæðum:

Umsóknir: Hér birtist yfirlit yfir umsóknir um auglýst störf hjá ríkisstofnunum. Sýn takmarkast af
aðgangsheimild. Hægt er að skoða þessar umsóknir, sjá stöðu þeirra í ráðningarferli, bera þær saman, útbúa
stöðubréf og ráðningarsamning / tilkynningu um starfsmann í tímavinnu (sjá kafla 4, 5 og 6).
Störf: Hér er laust starf stofnað og útbúið til birtingar á vef (sjá kafla 2).

Skrá umsókn: Hér geta starfsmenn með aðgangsheimild skráð umsókn í ráðningarkerfi fyrir umsækjanda (sjá
kafla 3).

Nýtt netfang:
Umsækjendur geta hafa misst netfangið sem þeir skráðu sig inn í ráðningarkerfið
fyrst og þá er hægt að breyta skráðu netfangi á viðkomandi kennitölu með því að
smella á Nýtt netfang og skrá inn kennitölu og þá kemur upp það netfang sem
viðkomandi er skráður með og hægt að breyta skráningu á rétt netfang.

Bls. 4

Handbók Ráðningarkerfi

2. Skrá laus störf
Aðgangur B (sjá kafla 1.2) heimilar stofnun nýs starfs á eigin skipulagseiningum. Þegar starf hefur verið
stofnað getur starfsmaður með aðgang C á viðkomandi skipulagseiningu sem starfið varðar eða annar sem
tilnefndur hefur verið umsjónaraðili starfsins, með aðgang D, lokið við lýsingu starfsins í kerfinu, breytt
forsendum og orðalagi auglýsingar.

Þegar skrá / auglýsa á laust starf skal velja störf í upphafsmynd, síðan þá skipulagseiningu sem starfsmaður
mun starfa á og nýtt starf úr vallista.

2.1 Stofnun lausra starfa
Skráningarsvæði fyrir laust starf skiptist í vinnusvæði og skráningarsvæði fyrir

auglýsingu. Skráning á lausu starfi, sem lokið er með því vista, og setja stöðu í Birt á vef, og síðan yfirfarin og
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vistuð skoða/senda á Starfatorg. Dagsetningarstimpill kemur fyrir aftan sent á Starfatorg þegar hún er send.

Aðgangsheimild: Hægt er að veita allt að fimm umsjónaraðilum aðgangsheimild að skráningu umsóknar
og umsóknum um starfið ef þörf er á. Aðgangsheimildin veitir þeim sem hana fær möguleika á að ljúka gerð
auglýsingar um laust starf sem búið er að stofna, skrá umsækjendur, skoða umsóknir og vinna með umsóknirnar
í kerfinu eins og sá sem aðgangsheimildina veitti.
Lágmarksupplýsingar sem skrá þarf til að stofna laust starf eru: Heiti starfs og birtingardagur auglýsingar.
Vista skal upplýsingarnar og smella á senda póst, ef aðgangsheimildir skulu veittar að því starfi sem um ræðir.
Skipulagseining, heimilisfang, póstnúmer og kostnaðarstaður færast inn sjálfkrafa úr mannauðskerfi. Sá sem
fullklárar skráningu á lausu starfi þarf hins vegar a.m.k. að skrá í alla * -merkta reiti svo hægt sé að senda
auglýsingu til birtingar á vef (sjá kafla 2.2).
Við leit í svæðum, sbr. finna starfsmann, er oft gott að nota % í leitinni, ýmist
eitt og sér eða með öðrum leitarskilyrðum, þar sem % þýðir öll gildi.
Td. G% þá birtast allir sem byrja á G.

Við leiðréttingu á rangri útfyllingu í textasvæðum, sbr. finna starfsmann skal
nota Rauða X -ið
Ath! Ef notað er “backspace” þá eyðast allar upplýsingar sem skráðar hafa
verið í skjalið og nauðsynlegt reynist að byrja skráningu upp á nýtt.
Ath. Birtingardagur auglýsingar er í raun sá dagur sem starfið sést fyrst í
ráðningarkerfinu, þannig að ef þið eruð að vinna fram í tímann, þá verður
starfið ekki virkt til umsóknar, fyrr en sá dagur rennur upp.

2.2 Auglýsing starfs
Ef öðrum en stofnanda starfs er ætlað að ljúka við gerð auglýsingar um laust starf (aðgangsheimild C og / eða
D), skal velja “störf ” í upphafsmynd ráðningarkerfis, þá “skipulagseiningu” sem starfið er auglýst á og starfið
sem um ræðir úr vallista við “starf ”.
Í skjámynd sem opnast fyrir valið starf er að finna “vinnusvæði” í
vinstri dálk og “skráningarsvæði fyrir auglýsingu” í hægri dálk.
Á “vinnusvæði”:

Starfsheiti er valið úr vallista. (Þau starfsheiti sem eru til hjá
viðkomandi stofnun í Orranum, birtast)
Stéttarfélag er valið úr vallista.

Lífeyrissjóður er valinn úr vallista. Athygli skal vakin á að ekki
er heimilt að skrá í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins
(LSR) nema viðkomandi hafi rétt þar til.
Samningur og launaflokkur er valið úr vallista.
Vinnutímaskipulag er valið úr vallista.
Starfssamband er valið úr vallista.

Ástæða ráðningar er valin úr vallista.
Starfssvið er valið úr vallista.

Ástæða auglýsingar er valin úr vallista ef um er að ræða
tímabundna ráðningu.

Starfshlutfall er skráð með tölustöfum, tveir aukastafir eru
mögulegir. Ekki skal skrá %-merki.
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Ráðningaraðili er sá sem tekur ákvörðun um skráningu á lausu starfi. Nafn hans kemur sjálfkrafa sem
undirskrift stöðubréfum nema annað sé valið (sjá kafla 5).
Hæfnikröfur eru skráðar ef þær hafa verið skilgreindar á viðkomand starfsheiti í Orra.
Fjöldi starfa sem á að ráða í.

Á “skráningarsvæði fyrir auglýsingu”:

Fyrirsögn auglýsingar: Hvers konar starf er
um að ræða.

Heiti starfs: Skal vera lýsandi starfsheiti fyrir
laust starf.
Inngangur: Hér skal skrifa lýsingu á starfi,
stöðu í skipuriti, starfseiningu, hvenær
starfið er veitt, til hver langs tíma o.fl. Einnig
skal skrá annað sem máli skiptir varðandi
umsóknina svo sem hvaða gögnum skal skila
og hvert.

Helstu verkefni og ábyrgð: Hér er sett fram í
fáum orðum á lýsandi hátt helstu verkefni sem
tengjast starfinu og ábyrgðarsvið.
Hæfnikröfur: Hér skal telja fram þær
hæfnikröfur sem þegar hafa verið skilgreindar
fyrir viðkomandi starf í Orra og aðrar sem
þykja nauðsynlegar eða mikilvægar fyrir
starfið.

Birtingardagur auglýsingar á vef er valinn
úr dagatali sem birtist á skjá þegar smellt er
á eða með því að slá inn tölustafi fyrir dag.
mánuð.ár (xx.xx.xxxx). ATH. að starfið verður
til í ráðningarkerfinu frá og með þessari dags.
Umsóknarfrestur skal vera 2 vikur hið minnsta frá
birtingu yfirlitsauglýsingar lausra starfa á Starfatorgi
eða í dagblaði á landsvísu. Til að auglýsing nái inn
í helgarauglýsingu Starfatorgs í dagblöðum, þarf
Starfatorg að vera búið að fá hana til frágangs í
síðasta lagi á hádegi fimmtudags þar á undan.
Birtingardagur auglýsingar í yfirliti Starfatorgs
í dagblaði er notaður til að tryggja lámarks
birtingartíma. Hann verður að vera minnst 14 dagar
fyrr en þegar umsóknarfrestur rennur út.

Nánari upplýsingar veitir: Hér skal tilgreina a.m.k.
einn aðila, sem að öllu jöfnu er “ráðningaraðili”,
ásamt símanúmeri og netfangi. Finna starfsmann
hnappurinn er notaður til að velja starfsmann.

Staða auglýsingar: Val úr vallista. Velja skal “Í
vinnslu”, en þá geymast upplýsingarnar aðgengilegar
fyrir aðila með aðgangsheimild og hægt er að vinna með þær áfram. Ath að þegar auglýsing er endanlega
kláruð þá skal velja “Samþykkt á vef ” stöðu því starfið verður ekki virkt til að sækja um það fyrr en það er
komið með stöuna Samþykkt á vef.
Afleysingastarf er einungis ætlað sem farvegur fyrir umsóknir vegna afleysingastarfa hjá viðkomandi stofnun
Starfið sést þá hjá öllum sem hafa aðgang að ráðningarkerfinu og ekki gert ráð fyrir því að það sé auglýst á
starfatorgi, heldur einungis innan stofnunar.
Eyða starfi. Mögulegt er að eyða starfi hafi ekki verið sótt um það.
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Vista starf hnappurinn er mikilvægur því þá er tryggt að skráðar upplýsingar geymast áfram í ráðningarkerfi.
Samþykkt á vef er staðan sem valin er við lokastöðu á auglýsingunni, þá á hún að vera tilbúin.

Skoða/Senda á Starfatorg hnappurinn er notaður þegar auglýsing er skoðuð og þegar hún er tilbúin er valið að
senda auglýsingu á Starfatorg, annars er glugga lokað og texta breytt. Muna skal eftir því að vista eftir hverja
breytingu.
Við leiðréttingu á rangri útfyllingu í textasvæðum, sbr. finna starfsmann skal
nota Rauða X -ið
Ath! Ef notað er “backspace” þá eyðast allar upplýsingar sem skráðar hafa
verið í skjalið og nauðsynlegt reynist að byrja skráningu upp á nýtt.

Nauðsynlegt er að fylla í öll *-merkt svæði við skráningu á lausu starfi áður en
smellt er á Vista.
Hér fyrir neðan er mynd sem sýnir að starfið var vistað á vef og það var sent á starfatorg í tölvupósti þann
30.08.2011 kl. 09:24:06

Afrita starf: nú er hægt að velja starf sem áður var búið til og afrita það yfir í nýtt starf til að flýta fyrir næst
þegar svipað starf er búið til.

Ráðningarkerfið sækir úr Orranum upplýsingar um starfsheitin og þá hæfni sem er búið að setja á
viðkomandi starfsheiti. Ef starfsheitið er ekki til hjá stofnun, þá þarf að búa það til í Orranum, sjá
leiðbeingar í Orranum þar um. Sama á við um hæfnina, ef engin hæfni er skráð á viðkomandi starsheiti
sem óskað er eftir að nota, þá þarf fyrst að skrá það í Orranum með því að velja viðkomandi starfsheiti og
hengj á það viðkomandi hæfni sem talið er að þurfi fyrir viðkomandi starf. Það gerir það líka að verkum
að allir umsækjendur fylla út í hæfniþáttinn sem síðan er hægt að nota til að bera umsækjendur saman,
þegar farið verður að vinna úr umsóknum um starfið.

2.3 Skráning vegna afleysingastarfa hjá ríkisstofnunum.
Ath. að ef hakað er við þetta þá verða skil vegna auglýsinga í blöðum og á starfatorg ekki virkt. Afleysingastarf
er ekki skylt að auglýsa (sbr. 7. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins og 2. gr. reglugerðar 464/1996). og umsóknir eru opnar öllum með aðgangsheimild A, B og C (sjá kafla 1.2).

2.4 Skoða skráð störf og breytingar á störfum
Ef skoða á eða breyta upplýsingum um áður stofnað starf, skal velja “störf ” í upphafsmynd ráðningarkerfis, þá
“skipulagseiningu” sem starfið er auglýst á og starfið sem um ræðir úr vallista við “starf ”. Aðgerðir og skoðun á
skráningu starfs sem þegar hefur verið skráð eru háðar aðgangsheimild.
•

Aðgangur A heimilar skoðun og breytingar á öllum störfum hjá stofnun.

•

Aðgangur C heimilar skoðun og breytingar á öllum störfum á eigin skipulagseiningu.

•
•

Aðgangur B heimilar skoðun og breytingar á öllum störfum á eigin skipulagseiningum.
Aðgangur D heimilar skoðun og breytingar á öllum störfum sem viðkomandi hefur verið
skráður umsjónaraðili á.

Athuga skal að vista starf eftir breytingu á upplýsingum í auglýsingunni.

Bls. 8

Handbók Ráðningarkerfi

3. Sækja um starf / skrá umsókn
Hægt er að sækja um starf í gegnum ráðningarkerfið af vef Starfatorgs, www.starfatorg.is eða vef stofnunar.
Upphafsskref innskráningar er mismunandi eftir því hvort sótt er um af vef (sjá kafla 3.10) eða í umsjónarhluta
ráðningarkerfis í gegnum Orra. Að öðru leyti eru skráningarþættir þeir sömu.

3.1 Starfsmaður með aðgangsheimild skráir umsókn um starf

Í þeim tilfellum sem umsækjandi sendir umsókn bréflega til stofnunar eða óskar eftir aðstoð við skráningu
umsóknar getur starfsmaður með aðgangsheimild skráð upplýsingar um umsækjanda í ráðningarkerfi. Í þeim
tilvikum er umsóknin *-merkt í ráðningarkerfi í yfirlitsmynd um umsækjendur (sjá kafla 4.2).
Til að skrá starfsumsókn þarf að velja skrá umsókn í aðalvalmynd, skrá kennitölu umsækjandans og velja
áfram. Þá er komið í umsóknarhluta ráðningarkerfis.

3.2 Persónuupplýsingar
Í vallista í umsóknarhluta birtast þau störf sem skráð hafa verið í kerfið. Velja skal það starf sem á að skrá
umsóknina á.
Upplýsingar um lögheimili eru
samkvæmt Þjóðskrá. Ef aðsetur
er annað, skal skrá það sérstaklega
ásamt stað í vallista. Skrá skal
a.m.k. eitt símanúmer sem hægt
er að ná í umsækjanda.
Æskilegt er að skrá nafn
aðstandanda umsækjanda
ásamt tengslum úr vallista og
símanúmeri.

Þessi skráning er nauðsynleg ef
umsækjandi er ólögráða.

Nauðsynlegt er að fylla í öll
*-merkt svæði við skráningu á
lausu starfi áður en smellt er
á Vista.
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3.3 Fyrri störf

Skrá skal fyrri störf þ.m.t. núverandi starf, starfsheiti og starfshlutfall. Tímabil er valið úr dagatali eða skráð
með tölustöfum (dagur.mánuður.ár: xx.xx.xxxx).

3.4 Menntun
Skrá skal menntun sem máli skiptir vegna starfsins: Skrá skóla, námsgráðu úr vallista, meginnámsgrein eða
námssvið og námstíma eins og varðandi fyrri störf. Staða náms er valin úr vallista.
Ef skrá á fleiri störf eða meiri menntun skal velja bæta við línu. Ef eyða þarf
línu / upplýsingum, þá verður að nota Rauða X -ið !

Ath! Ef notað er “backspace” þá eyðast allar upplýsingar sem skráðar hafa verið
í skjalið og þarf þá að byrja skráningu upp á nýtt !

3.5 Hæfni og réttindi
Hæfni og réttindi eru skráð ef þau hafa verið skilgreind á viðkomandi starf í Orra. Mælt er með að nota frjálst
skráningarsvæði “annað sem þú vilt að komi fram” til að skrá hæfni sem máli kann að skipta vegna starfs sem
sótt er um s.s. tungumálaþekkingu, tölvuþekkingu, stjórnunarreynslu o.s.frv. Þetta á sérstaklega við ef starfið
er ekki skilgreint með sérstka hæfni í Oracle kerfinu.
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3.6 Félagsstörf og áhugamál
Þetta er frjálst svæði þar
sem skrá má upplýsingar
um félagsstörf og
áhugamál sem
umsækjandi óskar eftir
að koma á framfæri.

Ef skrá á fleiri störf eða meiri menntun skal velja bæta við línu. Ef eyða þarf
línu / upplýsingum, þá verður að nota Rauða X -ið !

Ath! Ef notað er “backspace” þá eyðast allar upplýsingar sem skráðar hafa verið
í skjalið og þarf þá að byrja skráningu upp á nýtt !

3.7 Umsagnaraðilar
Skrá skal fullt nafn umsagnaraðila, stöðu hans eða hlutverk, símanúmer sem hægt er að ná í viðkomandi og
fyrirtæki / stofnun sem hann vinnur hjá. Yfirleitt er átt við yfirmann eða samstarfsmann í núverandi eða fyrra
starfi, leiðbeinanda eða kennara. Ekki skal vísa til fjölskyldumeðlima eða náinna vina og kunningja.
Gert er ráð fyrir að hafa megi samband við umsagnaraðila án frekara samráðs við umsækjanda. Ef hakað er í
reitinn má hafa samband.
Ef skrá skal fleiri umsagnaraðil skal velja bæta við línu. Ef eyða þarf línu /
upplýsingum, þá verður að nota Rauða X -ið !

Ath! Ef notað er “backspace” þá eyðast allar upplýsingar sem skráðar hafa verið
í skjalið og þarf þá að byrja skráningu upp á nýtt !

3.8 Annað
Umsækjandi getur hafið störf, má skrá með því að velja úr úr dagatali eða skrá með tölustöfum (dagur.
mánuður.ár: xx.xx.xxxx).

Annað sem þú vilt að komi fram er frjálst textasvæði þar sem skrá má sérstök skilaboð, athugasemdir eða
aðrar upplýsingar um umsækjanda. Mælt er með að nota frjálst textavæði til að skrá hæfni sem máli kann að
skipta vegna starfs sem sótt er um s.s. tungumálaþekkingu, tölvuþekkingu, stjórnunarreynslu o.s.frv.
Bæta við viðhengi býður upp á að senda með umsókninni tölvutæk skjöl, s.s einkunnir, staðfestingu á námi
eða starfi, umsagnir eða ferilskrá.

Mynd af umsækjanda býður upp á að senda með umsókninni mynd af umsækjanda (stærðartakmark myndar
er 32K).
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3.9 Senda umsókn

Þegar starfsmaður með aðgangsheimild hefur skráð inn allar nauðsynlegar upplýsingar um umsækjanda í
starfsumsókn, skal smella á senda umsóknina.

3.10 Umsækjandi sækir sjálfur um starf
Í fyrsta sinn sem umsækjandi skráir
sig inn í ráðningarkerfi slær hann
inn kennitölu sína, og velur sjálfur
sitt lykilorð og staðfestir það með
endurritun. Þá birtast það starf sem
hann var að sækja um.

Ef viðkomandi hefur áður skráð sig
í ráðningarkerfið, þá verður hann að
muna lykilorðið. Annars smellir hann
á “gleymt lykilorð” og fær það þá sent
á það póstfang sem hann skráði sem
sitt tölvupóstfang þegar hann sendi
síðast umsókn á ráðningarkerfið.
Oftast eru umsækjendur að sækja um
ákveðið starf sem opnast þá sjálfkrfa
þegar komið er inn í umsóknarhluta
ráðningarkerfisins.
Einnig er hægt að velja önnur störf til að sækja um, sem eru virk til umsóknar í ráðningarkerfinu.

Þegar umsækjandi hefur valið sér starf til að sækja um skal hann fylgja skal leiðbeiningum í kafla 3.2 - 3.9
vegna útfyllingar umsóknar.

Umsækjandi getur valið að vista umsókn sína og lokið við hana síðar eða sent umsóknina. Mikilvægt er að
fara vel yfir allar skráðar upplýsingar í umsókninni áður hún er send inn, lesa yfir og samþykkja / haka við
ráðningarskilmála.

Sæki umsækjandi aftur um eitthvert starf í gegnum ráðningarkerfi afritast allir liðir nema “umsækjandi
getur hafið störf, dagsetning”, “annað sem þú vilt að komi fram” og viðhengi sem eru sérstaklega valin fyrir
hverja umsókn. Ekki er mögulegt að eyða umsókn eftir að hún hefur verið send. Aðeins er þá hægt að breyta
upplýsingum í umsókn áður en umsóknartímabili lýkur og/eða að starfsmaður með aðgangsheimild breyti
stöðu umsóknar í “umsókn dregin til baka” í umsýsluhluta ráðningarkerfis (sjá kafla 4.3 og 5.7).
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4. Skoðun og meðferð umsókna
4.1 Skoða / finna umsóknir fyrir auglýst störf

Úr aðalvalmynd skal velja umsóknir og velja starf úr vallista. Hægt er að leita út frá stöðu umsóknar og aldri
umsóknar í vallista eða öðrum þáttum í ítarlegri leit, s.s. nafni, kennitölu, aldri o.fl. Síðan skal valið leita, sem
sýnir þá umsækjendur er falla undir leitarskilmála eða hreinsa sem opnar fyrir ný leitarskilyrði.

4.2 Yfirlit umsókna
Niðurstöður: Umsækjendur raðast í stafrófsröð með upplýsingum um nafn, kennitölu, starf sem sótt er um,
stöðu umsóknar og hvort stöðubréf hafi verið sent (sjá kafla 5). Umsókn einstaklinga opnast til skoðunar með
því að velja.

Persónuupplýsingar: Yfirsýn yfir umsækjendur út frá nánari persónuupplýsingum, þ.e. aldri, símanúmeri,
netfangi og heimilisfangi.

Samanburður: Yfirsýn yfir hæfnikröfur sem settar hafa verið vegna starfs, fjölda nauðsynlegra og æskilegra
hæfnikrafna og hversu margar kröfur eru uppfylltar af einstökum umsækjendum.

Ráðningarsamningur: Yfirsýn yfir þá umsækjendur sem hafa stöðu “umsækjandi ráðinn” í niðurstöðuflipa.

4.3 Staða umsókna / litamerkingar
Umsóknir hvers og eins umsækjanda er hægt að skoða með því að smella á kassann U í umsóknardálkinum.
Stöðu hverrar umsóknar skal breyta í niðurstöðuflipa eftir því hvar hún er í umsóknarferli. Það er gert með
því að velja úr vallista stöðu umsóknar fyrir einstaka umsækjendur. Ef breyta á stöðu umsóknar hjá fleiri
einstaklingum í einu, skal haka í reit velja hjá þeim umsækjendum og breyta stöðu umsóknar í breyta stöðu á
völdum í. Einnig er hægt að velja alla umsækjendur með því að haka í reit velja allt / velja ekkert.
Einnig er hægt að litamerkja umsækjendur með því að velja
litateninginn. Þar er hægt að merkja
umsóknir, rauðar, gular eða grænar til að flýta fyrir sér við úrvinnsluna. Ath. alltaf er hægt að breyta
litamerkingum .
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Ný umsókn stendur fyrir stöðuna að ný umsókn sé móttekin. Ekki þarf að staðfesta móttökuna
sérstaklega með stöðubréfi þar sem umsækjandi hefur fengið sjálvirka kvittun á netfang sitt.

Boðið í viðtal er notað fyrir þá umsækjendur sem er boðið í starfsviðtal. Senda skal stöðubréf til
viðkomandi (sjá kafla 5).

Umsækjanda boðið starf er notað fyrir þá umsækjendur sem er boðið starf. Ekki er útbúið
stöðubréf fyrir þá umsækjendur, því gert er ráð fyrir að samband sé haft við þá eftir öðrum leiðum,
t.d. símleiðis.
Umsækjandi ráðinn er notað fyrir þann umsækjanda sem ákveðið hefur verið að ráða. Ekki er
útbúið stöðubréf fyrir ráðinn umsækjanda.

Umsókn hafnað er notað fyrir þá umsækjendur sem ekki eru ráðnir. Gera þarf stöðubréf fyrir alla
þessa aðila (sjá kafla 5).
Umsóknarfrestur framlengdur er notað ef umsóknarfrestur er framlengdur og þarf þá að senda
öllum umsækjendum stöðubréf með upplýsingum um nýjan umsóknarfrest (sjá kafla 5).

Hætt við ráðningu er notað ef hætt er við að ráða í viðkomandi starf. Senda þarf stöðubréf til allra
umsækjenda (sjá kafla 5).
Umsókn dregin til baka er notað ef umsækjandi hefur dregið umsókn sína til baka. Senda þarf
stöðubréf til staðfestingar á móttöku beiðni um að umsókn verði dregin til baka.

Starfsboði hafnað er notað hjá þeim sem hefur verið boðið starf en þáðu það ekki. Ekki er útbúið
stöðubréf fyrir þá umsækjendur.

4.4 Athugasemdir og skoða send stöðubréf

Til að sjá stöðubréf sem send hafa verið til umsækjanda (sjá kafla 5) og til að skrá athugasemdir er smellt á
nafn viðkomandi úr yfirlitsmynd í niðurstöðuflipa. Öll samskipti eru skráð og tímastimpluð. Til að skoða
stöðubréf sem sent hefur verið á viðkomandi þarf að smella á viðkomandi tölvupósttákn eða pdf-tákn.
Við skráningu á athugasemdum þarf að vista áður en glugga er lokað.
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5. Stöðubréf

Þegar staða umsóknar hefur verið valin, er gert ráð fyrir að umsækjendum sé tilkynnt staða þeirra í
umsóknarferli. Ráðningarkerfi býður upp á að það sé gert með bréfi sem sent er með tölvupósti á netfang
umsækjanda eða prenta út (pdf) og senda með pósti á uppgefið heimilisfang. Sjálfgefinn undirskriftaraðili er sá
sem skráður er ráðningaraðili starfsins (sjá kafla 2.2).
Velja skal þann / þá aðila sem senda skal stöðubréf á með því að haka í velja, breyta stöðu á völdum í og gera
stöðubréf fyrir valda.

5.1 Stöðubréf útbúið
Í valmynd stöðubréfs er smellt á
eða beint á nafn umsækjanda
og sést þá innihald stöðubréfs sem
senda skal. Mögulegt er að fella
út eða breyta megintexta með
því að smella á
við textareit.
Skrá má nýjan texta eða viðbót
við mengintexta í innrammað
textasvæði. Síðan eru valdir þeir
umsækjendur sem eiga að fá þetta
stöðubréf eða velja alla.
Vakin er athygli á því að hægt
er að senda stöðubréf með
mismunandi texta til mismunandi
umsækjenda.

Hægt er að breyta undirskrift
stöðubréfs með því að taka
hakið úr reit nota sjálfgefinn
umsjónaraðila starfsins og velja
nafn annars umsjónaraðila úr
vallista nota nafn í undirskrift. Ef
ekki er ástæða til að breyta nafni í
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undirskrift skal vista stöðubréf. Einnig má taka út hakið við Nota lógó stofnunar og birtist það þá ekki á pdf
skjölum sem útbúin eru og má því prenta þau á forprentuð bréfsefni stofnunar. Þá er ýmist sendur tölvupóstur
á valda umsækjendur eða útbúið pdf-skjal til að prenta út, skrifa undir og senda viðkomandi.

5.2 Boðið í viðtal
Sjá framkvæmd í kafla 5.1.

Að auki skal skrá dagsetningu viðtals, klukkustund og viðtalsstað. Vista skal stöðubréf fyrir viðkomandi
umsækjanda og send honum boð um viðtalsið, ferlið er síðan endurtekið fyrir alla umsækjendur sem boðaðir
eru í starfsviðtal.

5.3 Umsókn hafnað
Sjá framkvæmd í kafla 5.1.

Að auki skal skrá nafn þess
sem ráðinn var í stöðuna.

5.4 Umsóknarfrestur framlengdur
Sjá framkvæmd í kafla 5.1.

Auk þess skal skrá
framlengdur um daga, átti
að renna út og rennur út í
staðinn.
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5.5 Hætt við ráðningu
Sjá framkvæmd í kafla 5.1.

5.6 Umsókn dregin til baka
Sjá framkvæmd í kafla 5.1.

6. Ráðning í starf
Úr aðalvalmynd skal velja “umsóknir” og velja það “starf ” sem ráða skal í úr vallista.

6.1 Ráðningarsamningur

Gerður er ráðningarsamningur við starfsmann eftir að staða umsóknar hefur verið sett á “Umsækjandi
ráðinn” í niðurstöðuflipa. Umsækjendur sem hafa þá stöðu er að finna undir flipanum ráðningarsamningur.
Ráðningarsamningur er búinn til með því að smella á
.
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“Upplýsingar um vinnuveitanda” og “upplýsingar um starfsmann” eru yfirfarnar.
Í “Upplýsingar um starf” skal fara yfir / fylla í eftirfarandi upplýsingar:

Stéttarfélag er valið úr vallista.

Lífeyrissjóður Gæta skal samræmis við val á lífeyrissjóði og heimild starfsmanns að aðild.
Starfsheiti Gæta skal þess að starfsheiti sé í samræmi við stofnanasamning.

Samn. og launaflokkur Athugið að hér er verið að velja þann launaflokk sem útborgun launa miðast við.

Forsendur launaröðunar, þ.e. grunnlaunaröðun ásamt upplýsingum um viðbótarlaunaflokka / -þætti og aðrar
upplýsingar skal skrá í textasvæði í starfskjör.
Starfshlutfall er skráð með tölustöfum, Tveir aukastafir eru mögulegir. Ekki skal skrá %-merki.
Vinnutímaskipulag er valið úr vallista.

Frjáls texti í ráðningarsamning þarna er hægt að skrá önnur atriði sem menn vilja hafa í
ráðningarsamningum, þessi texti kemur neðst í ráðninarsamningnum á eftir stöðluðum texta.
Í “Ráðningartími” skal fara yfir / fylla í eftirfarandi upplýsingar:
Starfssamband er valið úr vallista.

Ástæða ráðningar ef starfssamband gefur tilefni til.
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Fyrsti starfsdagur er skráður.

Lokadagur tímabundinnar ráðningar er skráður ef um tímabundna ráðningu er að ræða.
Reynslutími er skráður ef hann á að vera annar en 3 mánuðir.
Í “Bankareikningur” skal fylla í eftirfarandi upplýsingar:
Banki Númer banka, 3 - 4 tölustafir.
Höfuðbók, 2 tölustafir.

Reikningsnúmer er skráð.

Athugið að þessar upplýsingar eru vartöluprófaðar (kannað er hvort reikningsnúmer tilheyri kennitölu
starfmanns skv. upplýsingum frá Reiknistofu bankanna).

Fara skal yfir upplýsingar um fyrri störf og upplýsingar um menntun, þær staðreyndar og hakað við staðfest
til þess að tryggja réttmæti upplýsinga í umsókn. Vottorð, prófskírteini o.þ.h. sendist eftir því sem við á til
skjalavörslu stofnunar í samræmi við reglur stofnunar.
Ljúka skal við gerð ráðningarsamnings á pdf-sniði með því að velja útbúa ráðningarsamning eða vista og
klára síðar neðst á síðu.
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6.3 Tilkynning um starfsmann í tímavinnu

Ef samið er við starfsmann um tímavinnu er ekki útbúinn ráðningarsamningur, heldur er gerð tilkynning
um starfsmann í tímavinnu. Það er gert eftir að staða umsóknar hefur verið sett á “Umsækjandi ráðinn”
í niðurstöðuflipa. Þeir umsækjendur sem hafa þá stöðu á umsókn sinni er að finna undir flipanum
ráðningarsamningur. Til að útbúa tilkynningu um starfsmann í tímavinnu er smellt á hnappinn.

“Upplýsingar um vinnuveitanda” og “upplýsingar um starfsmann” eru yfirfarnar. Í “Upplýsingar um starf”
skal fara yfir / fylla í eftirfarandi upplýsingar:
Stéttarfélag er valið úr vallista.

Lífeyrissjóður. Gæta skal samræmis við val á lífeyrissjóði og heimild starfsmanns að aðild.

Starfsheiti. Gæta skal þess að starfsheiti sé í samræmi við stéttarfélag og stofnanasamning.

Samn. og launaflokkur. Athugið að hér er verið að velja þann launaflokk sem útborgun launa miðast við.
Forsendur launaröðunar, þ.e. grunnlaunaröðun ásamt upplýsingum um viðbótarlaunaflokka / -þætti og aðrar
upplýsingar skal skrá í textasvæði í “Frjáls texti í tímavinnusamning”
Í “Starf” skal fylla í hvenær starf hefst og hvenær starfi lýkur. Athuga ber að ekki er heimilt að gera lengri
samning um tímavinnu en til 6 mánaða.
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Í “Bankareikningur” skal fylla í eftirfarandi upplýsingar:
Banki Númer banka, 3 - 4 tölustafir.
Höfuðbók, 2 tölustafir.

Reikningsnúmer er skráð.

Athugið að þessar upplýsingar eru vartöluprófaðar (kannað hvort reikningsnúmer tilheyri kennitölu starfmanns
skv. upplýsingum frá Reiknistofu bankanna).
Skrá má frjálsan texta í tímavinnutexta.
Fara skal yfir upplýsingar um fyrri störf og upplýsingar um menntun, þær staðreyndar og hakað við staðfest
til þess að tryggja réttmæti upplýsinga í umsókn. Vottorð, prófskírteini o.þ.h. sendist eftir því sem við á til
skjalavörslu launadeildar.
Ljúka skal við gerð tilkynningar um starfsmann í tímavinnu á pdf-sniði með því að velja útbúa
ráðningarsamning (sem stendur fyrir útbúa tilkynningu um starfsmann í tímavinnu) eða vista og klára síðar.

Athuga ber að starfsmaður í tímavinnu þarf að fylla sérstaklega út yfirlýsingu vegna þagnarskyldu.

Tilkynningu um starfsmann í tímavinnu skal prenta út í þremur eintökum og skulu þau öll
undirrituð af handhafa ráðningarvalds. Frumrit tilkynningar skal senda til launadeildar og afrit
afhent starfsmanni og annað afrit geymt hjá yfirmanni.

6.4 Skipun/setning í starf
Þegar starfsmaður er skipaður/settur í starf er útbúið fylgiblað með setningu/skipun eftir að staða umsóknar
hefur verið sett á “Umsækjandi ráðinn” í niðurstöðuflipa. Umsækjendur sem hafa þá stöðu er að finna undir
flipanum ráðningarsamningur. Fylgiblað er útbúið með því að smella á
hnappinn.
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6.5 Flutningur á upplýsingum um nýjan starfsmann í Orra
Þegar ráðningarsamningur / tilkynning um starfsmann í tímavinnu hefur verið utbúin er rafræn útgáfa hans
send í Orra með því að smella á
undir “sendur til OEBS” í ráðningarsamningsflipa. Eftir að sending
hefur verið staðfest, flytjast upplýsingar um starfsmann, þ.m.t. viðhengi og mynd, og aðrar upplýsginar sem

skráðar voru og staðfestar í umsókn viðkomndi yfir í Orra.
Ef aðstoðar eða nánari upplýsinga um ráðningarkerfið er óskað, má hafa samband við
Fjársýslu ríkisins, s. 545 7500, netfang: postur@fjs.is
Reykjavík, 6. mars. 2012.
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