13. Jobmodule
Wat is een jobmodule? Met een jobmodule is het mogelijk om de buitenwereld of de surfende
gemeenschap duidelijk te maken dat u op zoek bent naar werkkrachten binnen uw
onderneming.
Klik onder [Pagina's] op de [Jobmodule]. U komt dan terecht in de joblijst. Bovenaan ziet u in
het menu wat er allemaal mogelijk is.
De jobmodule bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•

Joblijst: het overzicht met alle jobs
Linkinstellingen: de weergave van de links aanpassen
Tekstinstellingen: de weergave van de tekst aanpassen
Defaultinstellingen: de namen van de velden aanpassen

13.1. Joblijst

Dit is de lijst waarin u de vacatures toevoegt, wijzigt of wist. U kunt een vacature toevoegen
met de link [Toevoegen] rechtsonder. Er zijn 2 soorten gegevens in acht te houden, de
taalonafhankelijke en de taalafhankelijke gegevens.
Bij de taalonafhankelijke gegevens horen de volgende elementen:
•
•
•
•

Algemene titel: om de verschillende vacatures uit elkaar te houden, kunt u er een
eigen naam aan geven.
E-mailadres: Per vacature kunt u de surfer laten reageren via dit e-mailadres. Deze
kan zijn CV doorsturen naar dit adres.
Actief: Het al dan niet actief zetten van deze jobaanbieding.
Datum vanaf / Datum tot: van wanneer tot wanneer u deze vacature wilt laten zien op
uw website.

Bij de taalafhankelijke gegevens horen volgende elementen per taal. Er zijn 5 velden die u
kunt aanpassen in de defaultinstellingen: titel, functieomschrijving, profiel, aanbod,
opmerkingen.

13.2. Linkinstellingen:
Dit onderdeel van de jobmodule is voor het instellen van de hyperlinks. Van het veranderen
van het lettertype tot het vet en cursief maken van de letters.

13.3. Tekstinstellingen:
Hier geeft u de instellingen voor de tekst van de vacatures op: het lettertype, de kleur, de
weergave, enz. Ook kunt u hier de uitlijning van de tekst bepalen.

13.4. Defaultinstellingen:
Hier kunt u zelf de veldnamen wijzigen of een andere beschrijving geven die dan zichtbaar
wordt op uw website. Dit zijn de titels als functieomschrijving, profiel, enz.

Neem voor meer informatie contact op met de helpdesk op het nummer
09/267 64 77 of via support@e2e.be.

