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További funkciók Internetes Külső jelentkezők számára a  

Vodafone Taleo elektronikus munkaerő toborzási rendszerében 

Felhasználói kézikönyv 

Tartalomjegyzék: 

a. Adatlap módosítások ____________________________________________________________ 1 

b. Pozíció hozzáadása a kosaradhoz ___________________________________________________ 4 

c. Pozíció kivétele a kosaradból ______________________________________________________ 5 

d. Pozíciókeresés mentése __________________________________________________________ 6 

 

A következőkben, a legtöbb képernyőn pirossal találod a fordításokat. (Tipp: nagyítsd fel az oldal 

megjelenítését a böngésződben, pl. Internet Explorer esetében Nézet – Nagyítás menü vagy CTRL+) 

Adatlap módosítások 

 

 

Job  Search (Pozíció keresés) fül 
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Candidate Profile (Jelentkező adatlap) (jobb oldalt alul) – Access my profile (Adatlapom elérése) 

 

 

Végezd el az adatmódosításokat a folyamat során, mindig a Save and Continue (Mentés és folytatás) 

gombra kattintva, az utolsó összefoglaló képernyőn pedig a Submit (Küldés) gombbal véglegesítsd a 

változtatásaidat. 

Megjegyzés: a folyamathoz tartozó képernyők részletes leírását a másik, jelentkezési felhasználói 

kézikönyv tartalmazza. 
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Ezzel az adatlap módosítást sikeresen elvégezted. 

  

Személyes    Preferen-  Háttered  Dokumen-  Összefoglaló 

adataid           ciáid                             tumaid 
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Pozíció hozzáadása a kosaradhoz  

Válassz egy pozíciót  

 

Kattints az Add to My Job Cart (Hozzáadás a kosaramhoz) linkre 

Kattints a My Job Cart (Az én kosaram) linkre (a képernyő jobb felső sarkában, a Sign Out (Kilépés) 

link mellett). Most van 1 tétel (1 item) a kosárban. 

 

Ezzel a pozíciót hozzáadtad a kosaradhoz. 
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Pozíció kivétele a kosaradból 

 

Kattints a Remove from Job Cart (Kosárból kivenni) linkre 

 

A feljövő kérdésre (Biztos vagy benne, hogy ki szeretnéd venni?) válaszolj a Yes (Igen) gombra 

kattintva. 

Ezzel a pozíciót kivetted a kosaradból. 
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Pozíciókeresés mentése  

Add meg a kereső feltételeidet (pl. kulcsszó)  

Miután megjelenik a feltételeknek megfelelő pozíciók listája, kattints a Save this Search (Ezen 

keresés mentése) linkre (a jobb felső sarokban) 

 

Adj meg egy nevet a keresésednek  

 

Kattints a Save (Mentés) gombra 

Ezzel a keresési feltételedet elmentetted.  


