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Brukerveiledning for kandidater og ansatte 
 

I dette dokumentet kan du lese om hvordan bruke kandidatportalen for deg som er kandidat og ansatt. 

Vi vil gå igjennom de viktigste funksjonene som timeføring og hvordan endre passord (samt gjøre hvis du 

har glemt passordet).  

Merk: Denne veiledningen er laget med alle mulige rettigheter og funksjoner aktivert. Om din profil ser 

noe annerledes ut, så kan det ha å gjøre med at dine rettigheter er annerledes enn de vi viser til i denne 

veiledningen.  
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Innlogging  
 

Først og fremst skal vi gå igjennom hvordan man logger inn i systemet for å få tilgang til din profil. Vi vil 

også vise hvordan man får tilsendt nytt passord fra systemet.  

Når du registrerte din profil skal du ha fått en lenke fra byrået som bruker systemet, som viser til der du 

skal logge deg inn. Du kan ha en profil registrert hos flere kunder av Recruitment Manager, men disse 

profilene er ikke felles. Det er derfor viktig at du bruker riktig lenke når du skal logge deg inn. Typisk kan 

denne lenken se slik ut:  

https://NAVN_PÅ_SELSKAP.recman.no/login.php  

Hvor vi her har skrevet «Navn på selskap» vil da navnet til byrået du har registrert deg hos stå. Når vi går 

inn på lenken, får vi følgende bilde:  

 

Her skriver du inn epost og passord du har registrert deg med hos byrået. Når du trykker «Logg inn» blir 

du logget inn på din profil.  

  

https://NAVN_PÅ_SELSKAP.recman.no/login.php
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Problemer med innlogging og glemt passord 
 

Om du ikke får logget inn, anbefaler vi å dobbeltsjekke at brukernavn (epost) og passord er skrevet 

riktig. Dersom du er helt sikker på at du har skrevet alt riktig, kan du bruke «Glemt passord» funksjonen 

ved å trykke på «Har du glemt ditt passord?».  

 

Når du trykker på denne knappen vil du få mulighet til å skrive inn din epost igjen, og trykke på «Send 

meg nytt passord». Om du har skrevet inn din epost korrekt, vil du motta en epost hvor du kan trykke på 

en lenke for å bli automatisk logget inn. Du kan også kopiere lenken og lime den inn i din nettleser om 

du ikke kan trykke på den.  

 

Når du trykker på denne lenken vil du også få mulighet til å definere et nytt passord, sånn at du får 

logget inn neste gang. 

 

Skulle du slite med å logge inn, kontakt bedriften du prøver å logge deg inn hos. Du kan se deres 

hjemmeside i samme bilde som du logger deg inn i. De vil kunne resette ditt passord. 
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Endre passord 
 

Etter at du har logget deg inn i din profil, har du mulighet til å endre ditt passord direkte fra profilen din. 

Som vi nevnte tidligere, vil du bli spurt om å definere et eget passord første gang du logger inn/ om du 

bruker «Glemt passord» funksjonen, men om du skulle ønske å endre ellers, trykker du ganske enkelt på 

ditt bilde:  

 

Her har du mulighet til å trykke «Endre passord». Når du trykker på denne får du opp en boks som ser 

slik ut:  

 

Her har du mulighet til å skrive inn et nytt passord. Du må skrive det inn to ganger for å være sikker på at 

det blir riktig. Trykk «Lagre» for å endre ditt passord.  
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Registrere timer – Grunnleggende  
 

Etter du er logget inn, så har du diverse muligheter. Vi skal nå gå igjennom prosessen med å registrere 

arbeidede timer. For å finne skjermen for å registrere dine timer, trykk på «Registrer arbeid» inne på din 

profil:  

 

Her vil du få opp en liste over dine aktive jobber. Det kan være én eller flere, ettersom du er ansatt på 

flere prosjekter eller ikke. Trykk på jobben du ønsker å føre arbeid på:  

 

Du får nå opp en skjerm hvor du kan registrere timer. I de fleste tilfeller vil denne skjermen vise deg 

dager i uka vi nå er i, med mulighet for å registrere forskjellige tider på denne dagen. Merk at denne 

skjermen kan være annerledes ut ifra din arbeidsgivers preferanser og policyer. Her vil vi vise hvordan 

det ser ut om du skal registrere vanlige timer:  

 

1. Her kan du velge hva slags timer du skal føre. Vanligvis skal vi føre «Timer».  

2. Her har du mulighet til å markere en eller flere dager, for så å trykke «Registrer». Timene blir da 

ført, og din arbeidsgiver vil kunne godkjenne timene. Om det skulle stå tidspunkter i feltene, kan 

disse endres for å matche den tiden du faktisk jobbet. Dagen i dag vil alltid være blå. 

3. For å føre timer for en annen uke, kan du endre det her. Selv om du kan føre timer for 

kommende uker, er dette ikke anbefalt, og vil mest sannsynlig ikke bli akseptert av arbeidsgiver.  
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Registrere timer – Avansert  
 

Her skal vi gå over timeføring i der du skal føre andre timer enn vanlig timeregistrering. De forskjellige 

typen timer du kan føre er som følger:  

• Timer 

• Timer manuelt 

• Dagslønn 

• Månedslønn 

• Fravær  

• Akkord 

• Akkord med periodisering 

• Tillegg 

• Fratrekk 

• Timelønn med underprosjekt 

Vi skal raskt gå igjennom disse.  

 

Timer manuelt 
I noen tilfeller kommer din arbeidsgiver til å ønske at du fører timer manuelt. Dette betyr at du selv 

definerer lønnsartikler, type arbeid (ordinære timer, overtid, tillegg), tidspunkter og datoer du har 

jobbet. Bildet for å føre timer manuelt ser slik ut:  

 

1. Her definerer du datoen jobben ble gjort 

2. Her velger du type arbeid, om det skal føres som ordinære timer, overtid eller tillegg.  

3. Her velger du hvilken artikkel det skal føres på. Alternativene du har her kommer an på hvilken 

type du valgte i punkt 2.  

4. I disse feltene velger du hvor lenge du jobbet, samt pause. 

5. I dette feltet kan du skrive et notat, som blir synlig for din arbeidsgiver/timegodkjenner.  

6. Trykk registrer for fullføre registreringen.   
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Dagslønn 
Føring av dagslønn minner veldig om føring av timer, den eneste forskjellen er at du på dagslønn ikke 

fører antall timer, du fører rett og slett hvilke dager du har vært på jobb. Dagslønn bildet ser slik ut:  

 

Her markerer du ganske enkelt dagene du har jobbet, og trykker «Registrer».  

 

Månedslønn 
Å føre månedslønn er noe du kun trenger å gjøre en gang i måneden, og du trenger kun å gjøre det en 

gang. Du har ikke mulighet til å skrive inn om du har jobbet mer eller mindre enn vanlig. Månedslønn 

bildet ser slik ut:  

 

Som du ser her har du mulighet til å velge tre ting: Artikkel, hvilken måned du registrere for og notat. 

Trykk registrer for å registrere måneden du har valgt.  
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Fravær 
Fravær føres helt likt som ordinær timelønn, men du kan i tillegg velge artikkel. Typiske fraværs artikler 

er egenmelding, sykemelding, ferie, osv. Fravær er noe du registrerer om du ikke har vært på jobben en 

dag. Fraværs bildet ser slik ut:  

 

1. Helt til venstre kan du markere hvilke dager du ønsker å føre for, du har mulighet til å markere 

flere samtidig for å gjøre flere registreringer i samme slengen.  

2. I disse feltene definerer du hvilken artikkel fraværet skal føres på. Dette vil variere ut ifra hva 

slags fravær du har hatt, om du har vært på ferie velger du den som heter Ferie, osv. Merk at 

det er din arbeidsgiver selv som definerer disse artiklene.  

3. Her kan du, som på timeføring, definere tidspunkt, pause og notat.  

4. Om du skal føre fravær tilbake eller fremover i tid, kan du navigere til en annen uke her.  

Akkord 
Akkordlønn, også kjent som provisjon, er vanlig i for eksempel salgsstillinger. Akkorder føres ofte i tillegg 

som vanlige timer. Bildet for å føre akkorder er som følger:  

 

1. Som du gjør på timelønn markerer du de dagene du ønsker å føre. Det du også gjør her er at du 

fører inn et antall, for eksempel antall salg gjort denne dagen.  

2. Trykk her for å registrere akkordene du har markert. 

3. Her kan du endre hvilken uke du skal føre på.  
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Akkordlønn med periodisering 
Akkordlønn med periodisering minner veldig om vanlig akkorder, men fungerer litt annerledes. Du fører 

for hele måneder av gangen, når de først er levert inn kan de ikke endres og du må føre forrige periode 

for å få lov til å levere neste. Fanen for akkordlønn for periodisering heter «Timer». Bilder for 

akkordlønn mer periodisering ser slik ut:  

 

1. Her ser du hvilken periode du nå ser på. 

2. I dette feltet ser du feltene for hele måneden. Det eneste du skal gjøre her er å føre inn et antall 

i de tilgjengelige feltene. I dette eksemplet har vi kun mulighet til å føre på «Fastlønn», men det 

kan være opptil 4 felter å fylle ut, da for forskjellig type arbeid. Du kan også legge inn notater. 

Helt til venstre kan du legge inn tillegg (+) og fravær.  

3. Her velger du hvilken måned du ser på. Merk at du ikke har muligheten til å sende inn listen for 

en måned med mindre listen for forrige måned er sendt inn. For å sende inn listen din, trykk på 

«Send inn timer». Merk at du i utgangspunktet ikke vil kunne gjøre endringer i føringene dine 

etter innsending.  

Merk: Akkordlønn føres i antall, og ikke i timer. Med andre ord, om du skal føre akkordlønn for 1 time og 

30 minutter, skriver du 1,5.  

Merk: Om du fører akkordlønn med periodisering, så vil fanene for fravær og tillegg forsvinne. Dette 

fordi denne funksjonaliteten ligger inn i akkord for periodisering – fanen.  
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Tillegg og fratrekk 
 

Tillegg og fratrekk er føringer du kan gjøre for å justere din lønn. Hvis du for eksempel skal ha 

tilbakebetalt penger for parkering, kilometergodtgjørelse eller verktøytillegg, så er dette tillegg. 

Kantinetrekk og husleie er eksempler på fratrekk. Så klart er tillegg noe du får i tillegg til din vanlige lønn, 

mens fratrekk er trekk i din vanlige lønn. Under ser du registreringsskjermene for tillegg og fratrekk:  

 

Som du her kan se, har vi muligheten til å velge mellom artikkel, dato, antall og notat. Så snart dette er 

fylt ut, kan det registreres ved å trykke på «Registrer».  
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Timelønn med underprosjekter 
 

I situasjoner der man skal føre vanlig timelønn, men det skal skilles på arbeidet du gjør i løpet av dagen, 

kan det hende din arbeidsgiver bruker Underprosjekter. Dette er noe du har mulighet til å føre på time 

timer, sånn at du kan vise til hvor du har jobbet til hvilket tidspunkt og sånn at din arbeidsgiver kan 

fakturere sin kunde for riktig antall arbeid. Dette brukes typisk ved byggingsarbeid. Under ser du et 

eksempel på timeføring med underprosjekter:  

 

Umiddelbart ser vi her at det er to endringer fra vanlig timeføring.  

1. Disse feltene er kun synlige kom din arbeidsgiver bruker underprosjekter. Her får du mulighet til 

å velge underprosjekt på hver linje. Vanligvis ville dette betydd at man kun hadde kunne valgt et 

underprosjekt per dag, heldigvis har vi funksjonen i punkt 2.  

2. Her kan vi se to tegn, et + tegn og et - tegn. Pluss tegnet lar deg legge til en ny linje for en dag, 

sånn at man kan dele opp dagen, og føre riktig underprosjekt til riktig tid. Hvis du for eksempel 

har jobbet på tre forskjellige underprosjekter på en dag, deler du opp dagen i tre deler. Du 

skriver inn tidspunktene du var på de forskjellige underprosjektene, og huker av for å registrere. 

Merk at disse tidspunktene ikke kan skrive over hverandre.  



 
V1.0 

Se og endre ført arbeid 
 

Når du har ført timer, har du mulighet til å se og de førte timene dine. Disse kan du se når du er inne i 

«Registrer arbeid», helt nederst på din skjerm. Du vil da se et slikt bilde: 

 

1.  Her kan du se en detaljert oversikt over timer du har ført, men som enda ikke er lønnet. Du 

kan se datoer, type føringer, klokkeslett og lønn per føring.  

2.  Her får man en oppsummering av informasjonen over, samt en summering av alle 

føringene. 
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Lønnsgrunnlag 
 

Når timene du har ført blir godkjent av din arbeidsgiver, og det opprettes et lønnsgrunnlag, vil du ikke 

lenger kunne se timene dine under «Ført – Ikke lønnet» som vi så under forrige punkt. De blir så flyttet 

til lønnsgrunnlag. Lønnsgrunnlagene vil være en historisk visning over hva du fikk i lønn på tidligere 

lønninger. Du kan se dine lønnsgrunnlag ved å trykke på denne knappen:  

 

Du får da opp følgende skjerm: 

 

Som man her kan se ser vi tidligere utlønninger, men hel lønn og hvilken dato grunnlaget ble opprettet. 

Merk at dette ikke nødvendigvis stemmer med når du faktisk fikk utbetalt lønn. Du kan også trykke på 

«Vis» for å få mer detaljer om ditt lønnsgrunnlag.  

  



 
V1.0 

 

 

Påkrevde felter 
 

I profilen din har du mulighet til å fylle ut diverse CV felter, deriblant arbeidserfaring, kurs, utdanning, 

mm. Vanligvis er disse feltene valgfrie, og du fyller kun ut din profil der du selv ønsker.  

Men, i noen tilfeller har selskapet du har registrert deg hos satt noen felter til å være påkrevde. Det vil si 

at de krever at det ligger informasjon i visse felter. Hvis du ikke legger informasjon her vil ikke din profil 

være synlig for selskapet inne i deres system. Du vil få beskjed om hvilke felter du mangler slik:  

 

Du kan også se hvilke felter som er påkrevd ved å se etter røde stjerner i profilen, slik som dette: 

 

MERK: Selv om selskapet du bruker ikke har påkrevde felter, anbefaler vi på det sterkeste at du fyller 

ut alle felter i din CV. Dette vil øke dine sjanser for å bli vurdert, profiler som ikke er utfylte blir ofte 

sortert vekk eller slettet.  
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Avtaler 
 

Selskapet du har registrert deg hos har mulighet til å sende deg elektroniske avtaler som du kan signere. 

Vanligvis gjelder dette Arbeidsavtaler og Oppdragsbekreftelser, og blir først synlig når du blir markert 

som godkjent (ansatt) i systemet.   

Du får disse avtalene tilsendt din mail fra selskapet, slik at du kan signere dem. Men, du har også tilgang 

til å se alle avtaler tilsendt deg direkte i din kandidatprofil.  

 

Ved å trykke på denne knappen kommer du inn på en oversikt over avtaler sendt til deg. Du vil kunne se 

tidligere avtaler som er signerte, samt usignerte. Disse kan du enkelt åpne herfra, og signere dem. Merk: 

Denne knappen er rød om du har en avtale som er usignert.  

Kalender 
 

Etter du er ansatt vil du finne en kalender på din profil. Denne kalenderen gir deg oversikt over vakter du 

skal jobbe, du har mulighet til å definere om du kan eller ikke kan jobbe på gitte datoer og du kan godta 

vaktforespørsler fra din arbeidsgiver. Et eksempel på en arbeidskalender ser slik ut:  

 

1. Disse blå feltene tilsier at du har noen vakter som skal jobbes i denne perioden, du kan ta 

musepekeren over for å få mer informasjon.  

2. I arbeidskalenderen kan du definere perioder du kan og ikke kan jobbe, dette gjøres ved å trykke 

på en dato i kalenderen og velge Kan/Kan ikke jobbe. Hvis man har sagt man ikke kan jobbe, blir 

denne rød i din kalender. 

3. Datoer du har sagt at du kan jobbe på blir grønne.  

4. Disse gule boksene tilsier at du har fått en vaktforespørsel, altså din arbeidsgiver har sendt ut en 

forespørsel om du kan jobbe på de gitte tidspunktene. Trykk på forespørslene for å godta/avslå 

vakt. Merk: Selv om du godtar vakten, betyr det ikke at du skal jobbe. Vent på vaktbekreftelse 

fra kunden, og se om dagen har blitt blå, som i punkt 1.  

5. Her kan du endre periode du ser kalender for.  
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Sletting av profil 
 

Om du ikke skulle ønske å være registrert i kundens system lengre, kan du enkelt slette din egen profil. 

All din informasjon, inkludert CV og vedlegg, vil da bli slettet fra arbeidsgiver sitt system, og vil ikke være 

synlig lengre. Merk at du også da ikke kan bli vurdert for potensielle fremtidige stillinger. Du kan slette 

din profil ved å trykke på ditt profilbilde:  

 

Du kan så trykke på «Slett profil». Når du trykker på denne, får du opp følgende boks:  

 

Her har du muligheten til å trykke på «Slett». Så snart du trykker på denne, vil du forsvinne fra systemet 

til arbeidsgiver. 

Merk: Arbeidsgiver vil ikke kunne gjenopprette din profil, skulle du angre deg. 
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