
 

 

Centralbaltic Job Ferry - Bruksanvisning 
www.cbjobferry.eu 

 

 

   
Översikt: 

� Plattformen Centralbaltic Job Ferry är ett gränsöverskridande utbildnings- och 

arbetsmarknadsprojekt utformat i samarbete mellan partners från Sverige, Finland, Estland och 

Lettland. 

� Projektets allmänna syfte är att intensifiera det gränsöverskridande samarbetet mellan samtliga 

aktörer på arbetsmarknaderna i den gemensamma gränsregionen för att främja utvecklingen av 

en gränsöverskridande arbetsmarknad.  

� Grundläggande information om plattformens syfte såväl som målregioner och partners finns 

högst upp i toppmenyn. 

� Plattformen är tillgänglig på 5 språk och hänvisar till följande 4 huvudmålgrupper & tjänster: 

arbetssökande, utbildningssökande, arbetsgivare & experter samt information om erkännande 

(under uppbyggnad).   

� Användare kan klicka på varje grupp för en kort beskrivning, detaljerad information ges genom 

att klicka på de gröna knapparna, t.ex. ”Hitta yrken” för arbetssökande.  

� När du gjort ditt val öppnas en ny sida (filter). Följ samma procedur för varje målgrupp!     

!  
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Denna bruksanvisning är avsedd för alla målgrupper inom webb-plattformens ramar. 

Användare får en beskrivning av moduler och gränssnitt. Potentiella intressenter får 

en översikt över befintliga tjänster och möjligheter till samarbete genom Centralbaltic 

Job Ferry.      
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Tjänster för arbetssökande 

 

  

  
Information till arbetssökande: 

� Använd frågorna i filtret och rullgardinsmenyerna till vänster för att få fram en lista på yrken.  

� Genom att klicka på ett yrke öppnas en katalog med detaljerad information till höger. Du kan 

öppna och stänga informationskategorierna genom att klicka på musen. Du kan när som helst ändra 

parametern till vänster för att få nya resultat. 
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Tjänster för utbildnings- och yrkesutbildningssökande 

 

 

   
Information till dem som söker utbildning och/eller yrkesutbildning: 

� Använd frågorna i filtret och rullgardinsmenyerna till vänster för att få fram en lista på 

utbildnings- och yrkesutbildningsprofiler. 

� De flesta av informationskategorierna hänvisar till utbildningsrelaterade frågor och krav, som 

t.ex. en lista på utbildnings-/yrkesutbildningsmöjligheter. 



  

 

5 

 

Tjänster för arbetsgivare och experter 
 

  

 
 

  

Information till arbetsgivare och experter: 

� Du har två valmöjligheter för att få tillgång till information:  

� Först, genom ”Snabbsökning” med en automatisk avslutning. Skriv in de första bokstäverna i ett 

yrke och välj sedan det du önskar från listan genom att klicka. 

� Om du inte hittar det yrke du söker genom ”snabbsökning” kan du klicka på ”Utförlig sökning”. 

Här kan du med hjälp av filter få fram en lista på resultat (se exempel på nästa sida). 
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Tjänster för arbetsgivare och experter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till arbetsgivare och experter: 

� Arbetsgivare (t.ex. personalchefer) eller utbildningsexperter (t.ex. företrädare för myndigheter 

eller olika yrkesutbildningar) har tillgång till alla parametrar förknippade med ett visst yrke. 

� Denna funktion ger användarna en fullständig översikt över yrken utomlands. 

� Personalchefer eller offentliga/privata arbetsförmedlare kan använda detta verktyg för att bedöma 

utländska jobbansökningar på ett effektivare sätt. 

� Det är även möjligt att jämföra utländska yrken/meriter med motsvarande inhemska 

yrken/meriter (se exempel på nästa sida). 
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 Tjänster för arbetsgivare och experter 

  

� När du har valt ett yrke (t.ex. sjuksköterska i Sverige) genom snabbsökning eller ”detaljerad sökning” kan du 

klicka på ”Markera yrke för jämförelse” och det läggs till jämförelselistan. 

�  Gå sedan tillbaka till sökfältet och slå in titeln på ett annat yrke som du vill jämföra och klicka på samma knapp 

(på ” Markera yrke för jämförelse”). 
 

 
� Du kan markera och jämföra uppemot tre yrken. När ditt val är gjort kan du klicka på ”Jämför yrken” och en ny 

skärm blir synlig (se nedan): 
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Almänna tjänster 

   

 

  

Allmänna tjänster: 

� I samtliga tre filter kan du välja att skapa en PDF-fil av det valda yrket (se exemplet ”sjuksköterska 

i Sverige)” på nästa sida. För att göra detta ska du trycka på PDF-symbolen! 

� Har du kommentarer eller rättelser rörande innehållet är du välkommen att dela din åsikt med 

oss. Kontakta oss genom att klicka på ”contact us”! 
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Almänna tjänster: PDF  
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 Tjänster och råd – hur använder man hjälpfunktionen? 

 
Tjänster och råd: 

� Medborgare kan dra nytta av hjälpfunktionen och få vägledning/ konsultation angående 

bestämmelser om fri rörlighet, skattefrågor, erkännande av meriter (procedurer) eller instruktioner 

om hur man använder de verktyg och funktioner som finns på plattformen. 

� Medborgare kan antingen ringa oss eller använda kontaktformuläret för att få tag på 

projektteamet. 

� Du får gärna kontakta oss om du har särskilda frågor, t.ex. om du är i behov av kontaktpersoner 

utomlands eller behöver mer detaljerad information. 

� Potentiella intressenter kan bli partners i denna plattform, dela sina tjänster och idéer med vårt 

team och dra nytta av ett starkt nätverk av partners. 

� Det finns en separat hjälpfunktion för arbetsgivare som är intresserade av att marknadsföra sina 

företag till utländska arbetssökande, avgångselever och institutioner. Denna del kallas ”Service till 

arbetsgivare”. 
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Hur blir man partner i plattformen? 

 

   

Partners & Finansiering: 

� Registrera dig gratis som partner och marknadsför din organisation med 

logga/kontaktinformation!  

� Koppla din profil till konkreta yrken och bli synlig inom särskilt utvalda branscher! 

� Bli en samarbetspartner till, och spridare av, Centralbaltic Job Ferry och utbyt länkar mellan din 

plattform/webbsida och vår! 

� Få tillgång till vår databas och den administrativa delen av datan (t.ex. som företrädare för 

myndighet, universitet, företagarförening…)! 
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 Databas och administrationsområde 

 

 

 

 

 

Databas och administrationsområde: 

� Be din lokala projektpartner om ditt individuella login + lösenord och få tillgång till den 

administrativa delen. 

� Ta kontakt med vårt team och få inblick i strukturerna och informationskällorna bakom 

plattformen. 

� Skapa och administrera din egen organisationsprofil och gör den synlig i samband med relevanta 

yrken (nästa sida). Du kan när som helst ändra och kontrollera dina uppgifter helt gratis.  

� På detta sätt du kan marknadsföra din organisation mot specifika användargrupper på vår 

plattform  
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 Administrera din egen profil och presentera den online inom valda branschen 
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 Hur utbytet inom plattformen till? 
 

 

 

 

 

 

 
 

Hur utbytet på plattformen går till: 

� Samarbeta med Centralbaltic Job Ferry som partner genom ömsesidigt utbyte av länkar. 

� Publicera arbetstillfällen, utbildningskurser eller vidareutbildningsmöjligheter inom systemet 

genom olika gränssnitt (t.ex. via XML, iFrame). 

� Använd Centralbaltic Job Ferry för att knyta kontakter med organisationer/ 

arbetsgivare/myndigheter utomlands, utvidga ditt nätverk och hitta partners som erbjuder 

liknande tjänster. 
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Din åsikt räknas! 

 

  

 

 

 

Dela dina åsikter med oss: 

� Delta i vår onlineundersökning och bidra till förbättringen av plattformen genom att ge oss 

feedback. 

� I undersökningen har du möjlighet att värdera CB Job Ferry med hänsyn till information, layout, 

navigering, användarvänlighet, verktyg och funktioner.  

� Dela dina åsikter och idéer med oss, t. ex vad gäller tilläggstjänster, vidare information eller nya 

(potentiella) samarbetspartners. 
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Följ oss på Facebook 

 

  Följ oss på Facebook: 

� Anslut dig till vår Facebookgrupp, följ den senaste utvecklingen av CBJobFerry och håll ett öga på 

aktuella diskussioner bland våra medlemmar. 

� Bidra med egna diskussioner rörande sysselsättning och rörlighet, dela med dig av din erfarenhet 

och dina råd och gör på så sätt din institution synlig i debatten.  
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Bidra med nyhetsartiklar och prenumera på vårt nyhetsbrev! 

 

   

 

 

 

Prenumera på vårt nyhetsbrev: 

� Medverka i vårt regelbundet utgivna nyhetsbrev: t.ex. genom att marknadsföra dina event, 

publicera annonser och nyheter eller på annat sätt nå ut till målgrupperna! 

� Prenumera på vårt nyhetsbrev och följ de senaste händelserna inom projektet. Håll dig 

uppdaterad vad gäller trender och event! 
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Kommande perspektiv och tjänster 
 

 

www.cbjobferry.eu  

Kommande perspektiv och tjänster: 

� Fler yrken och regionala kontaktpersoner, växande antal följare på Facebook 

� ”CB Job Ferry Maps” (geografisk karta över partners efter region och sektor) 

� Riktad sökmotoroptimering ”Search Engine Optimisation” (SEO), bättre bedömning och en 

gedigen presentation 

� Nya länkade partners och samarbete med liknande nätverk/initiativ 

� Ta kontakt med oss om du har idéer och tips eller om du är beredd att sponsra 

projektet/plattformen! 

� Ring eller skicka e-post om du skulle vilja samarbeta med oss om plattformens uppbyggnad eller 

om du arbetar med liknande tjänster! 

 


