Vejledning til upload af bilag i HR-manager
Du kan anvende denne vejledning til upload af bilag efter sendt ansøgning i HR-manager.
Vær opmærksom på at:
- er ansøgningsfristen overskredet, kan der ikke tilføjes bilag via HR-manager. Dine bilag
sendes i stedet til fps-ktp-udv@mil.dk med en reference til din ansøgning.
- alle bilag inden upload skal ligge som filer på computeren. Afhængigt af hvilken type
bilag der skal bruges til ansøgningen, kan disse findes på fx www.borger.dk eller
www.sundhed.dk.
- der kan maximalt uploades 10 bilag. Vedlæg derfor kun relevante bilag til din ansøgning.
1. Login
Første gang du anvendte HR-manager blev du oprettet som bruger. Dine
brugeroplysninger blev sendt til dig i en mail. I denne mail er der også et link til
direkte login.
Brugernavn er din mail og din kode er evt. selvvalgt.
Derud over kan du gå ind på https://candidate.hr-manager.net/login.aspx/. Her kan
du også logge ind, både med og uden NEMID.
2. Opload af bilag
Du er nu kommet ind på HR-manager og kan se din ansøgning. Det er på denne
side at dine bilag skal uploades. Dette gøres nederst på siden, der ser således ud:

Klik på listen, markeret med rød cirkel på billedet, og vælg den type af bilag der
skal oplades:
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Listen ser således ud udfoldet:

2

Når du har valgt typen af bilag fra listen, skal du klikke på knappen ”Vælg &
upload”. På billedet markeret med rød cirkel.

Herefter vælges den fil på computeren der skal vedlægges som bilag. Det kan være
fx CV, eksamensbeviser, anbefalinger o.lign..
Du får derefter en bekræftelse på at bilaget er uploadet, der ser således ud:

NB: Hvis du skal uploade flere bilag til din ansøgning gentages
ovenstående proces, til alle bilag er uploadet.
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3. Send ansøgning
Når alle bilag er vedlagt, sendes ansøgning ved at klikke på ”Send ansøgning”
knappen. På billedet markeret med rødt:
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