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Att fylla i en arbetsansökan - Såhär söker du jobb 

1. Bekanta dig med de öppna arbetsplatserna 

Du hittar öppna arbetsplatserna på vår hemsida seure.fi genom att trycka på 
VISA JOBB.

 
 

På sidan Lediga jobb, kan du filtrera arbetsplatserna enligt industri, plats och 
jobbtyp. Du kan välja att se enbart svenskspråkiga arbetsplatser genom att välja 
bort Visa även finska

 

 

Genom att klicka uppgiften kan du läsa arbetsplatsannonsen och fylla i en 
arbetsansökan. 
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2. Bekanta dig med arbetsplatsannonsen 

  

Läs igenom 
arbetsplatsannonsen och 
börja fylla i din 
arbetsansökan genom att 
trycka på SKICKA ANSÖKAN 

  

 

 

 

Om du vill bli påmind senare, kan 
du beställa en påminnelse till din e-
post genom att välja PÅMINN MIG 
SENARE 

 

 

3. Fyll i arbetsansökan 

Börja fylla i din arbetsansökan 
genom att fylla i ditt namn och 
dina kontaktuppgifter. Märk att 
riktnumret +358 är färdigt ifylld, 
så lämna bort den första nollan 
från ditt telefonnummer. 

 

På frågeformuläret finns det olika typer av frågor. Du kan svara: 

• på ja/nej-frågor 
• på öppna frågor 
• på videofrågor 
• genom att välja från färdiga svarsalternativ 
• du kan även bifoga filer som din CV 
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Exempel på olika frågor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frågorna kan vara frivilliga 
eller obligatoriska. Efter de 
frivilliga frågorna står 
optional. 
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Slutligen trycker du på SKICKA. Du får ett meddelande till din e-post, där vi tackar 
för din ansökan och bekräftar att ansökan kommit fram. 

 

4. Korrigering av arbetsansökan i efterhand 

Skrev du telefonnumret fel? Glömde du att bifoga din CV? Vid behov kan du i 
efterhand korrigera uppgifterna i din ansökan. 

 

Gå till arbetsplatsannonsen och 
skrolla ner och tryck sedan på 
Inloggning för kandidater. 

 

Du kan också granska och korrigera dina uppgifter genom att direkt logga in på 
sidan: https://seurerekrytering.teamtailor.com/connect/login 

Du identifierar dig med e-post, 
Facebook eller LinkedIn. 

När du skrivit din e-postadress i 
fältet, så får du ett meddelande 
med en link via vilken du 
bekräftar och slutför 
inloggningen. 

Vid första inloggningen får du 
först svara på frågorna, vilka 
arbetsuppgifter intresserar dig 
mest. 

 

https://seurerekrytering.teamtailor.com/connect/login

