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Under ansökningstiden, innan du bestämt dig för att söka jobbet,

kan du ställa frågor om det genom att kontakta kontaktpersonen

som anges i arbetsannonsen.

Läs också våra ansökningstips på karriärsidorna! Bekanta dig

närmare med oss HUS-medarbetare med hjälp av berättelserna

och videoklippen som finns på våra karriärsidor. Skulle HUS vara 

en lämplig arbetsplats för dig?

Lämna då din ansökan genom vårt rekryteringssystem. Du kan

också inkludera bilagor i ansökan. Du får en bekräftelse per 

e-post så fort vi mottagit din ansökan.

ARBETSAVTALET UNDERTECKNAS

OCH DET NYA ARBETET BÖRJAR

REKRYTERINGEN

VID HUS

De sökande som lämpar sig bäst för det lediga jobbet kallas av 

oss per telefon ett första möte inom två veckor efter utgången av

ansökningstiden. Du är alltså fortfarande med i processen, även 

om du inte fått något samtal inom två veckor.

Din arbetsansökan kommer in 

i vårt rekryteringssystem

Så här framskrider

Vi går igenom din arbetsansökan

Vi går igenom din arbetsansökan och uppgifterna om din

kompetens samt kollar vid utgången av ansökningstiden din

legitimering. Det kan ta upp till två veckor för oss att omsorgsfullt 

gå igenom en ansökan, så vänta i lugn och ro på att vi 

kontaktar dig.

Vi kallar dig till ett möte

Videointervju

Före det egentliga mötet ordnar vi ibland en videointervju för 

att lära känna dig. Du behöver inte spänna dig i onödan inför

videomötena, slappna av och ta det lugnt, precis som vi!

Kontrollera också dina e-postmeddelanden. Kallelsen till ett

eventuellt videomöte sänds genom tjänsten Recright till den 

e-postadress som du uppgett och den kan komma redan före 

den egentliga möteskallelsen.

Första mötet

Vid det första mötet vill de rekryteringsansvariga som blir dina

framtida kollegor lära känna dig bättre! Vi pratar och reder ut

huruvida HUS skulle lämpa sig som din arbetsplats och om du i din

tur skulle passa som vår kollega.

Personbedömning

Vid rekrytering för ledar- och expertuppgifter gör vi också

personbedömningar. Resultaten och responsen sänds till dig 

senare, och då kan du också ställa frågor om dessa.

Du får ett meddelande om

valet

Rekryteringsprocessen avslutas med att vi per telefon eller 

e-post informerar alla som sökt det lediga jobbet om utfallet 

i urvalet.

Ansöknings-

tiden är 2–4

veckor

1–2 veckor

1–2 veckor

1–2 veckor

Välkommen att bli 

vår kollega!


