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Guide til virksomheder 
Følg dine opslag – og gør dem bedre 

 
Gå ind på hjemmesiden https://jobbank.sdu.dk/da/for-employers  
 
 

 
 
Tryk på Log ind 
Angiv din E-mail og adgangskode. 
 
  

https://jobbank.sdu.dk/da/for-employers
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Notifikationer: 
 
Hvis du har valgt at modtage og svare ansøgninger gennem Graduateland, vil du, når der er nye ansøgninger, 
modtage en notifikation på den mail-adresse, du har angivet. 
Bemærk: Matchscoren er afhængig af, om den studerende har en veludfyldt profil med kompetencer – og at du 
har en veludfyldt kompetenceprofil i dit opslag.  
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Opslag 
Her kan du se, hvilke opslag du har online – se hvor mange gange opslaget er vist og hvor mange ansøgere, der 
er til opslaget. Du kan også se, hvilke opslag du har indsendt til Graduateland (pending), Kladder til opslag, Afvi-
ste og Udløbne. 
Nedenstående kan du se en virksomhed, som har tre opslag online  

 
 
Statistik: 
Når du klikker på tandhjulet ud for opslaget, får du adgang til en masse statisk om dit opslag. Der findes mange 
spændende information om antal visninger/ansøgninger samt demografisk statistik baseret på unikke brugere. 
Alt sammen kan gøre dig klogere på, om du rammer den rigtige målgruppe. 
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Events: 
Her kan du se, hvilke events der er arrangeret og hvem der afholder dem. Du er som virksomhed velkommen til 
at deltage i alle de events du ønsker, også selvom SDU ikke er vært. Du kan også selv – som en tilkøbsydelse – 
oprette og afholde events. Kontakt da Graduateland via chat, mail eller telefon.  
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Live: 
Live er en tilkøbsydelse, som kan blive tilgængelig for dig, så snart du har opslag online. Her kan du bl.a  sortere 
kandidaterne efter dine specifikke krav, skrive til og live-chatte med studerende mv. Klik Kontakt mig venligst – 
for at få adgang. 
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Gør dine opslag bedre 
 
Graduateland har udarbejdet en række Guides og artikler, som kan understøtte dig i at komme i kontakt med de 
studerende. Find FAQ ved din Konto. 
 

 
 

 
 
Her finder finder du både ARTIKLER om rekrutteringsproblematikker, oplysninger om LIVE (Active Sourcing og 
Employer Branding), EVENTS (Employer Branding og Virtuelle karrieremesser) og EMPLOYER BRAND (så de 
studerende og kandidater kan læse op på jeres virksomhed). Bemærk LIVE, EVENTS og EMPLOYER BRAN-
DING er betalingsydelser fra Graduateland. 
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