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Oprettelse af ansættelsesudvalgsmedlemmer i KMD Opus Rekruttering 

 

Når du som rekruttør opretter et nyt job skal du huske at tilknytte ansættelsesudvalgsmedlemmer. Alle ledere 

og medarbejdere, der har en @aarhus.dk-mail, kan tilknyttes et job som ansættelsesudvalgsmedlemmer – 

men som udgangspunkt kun et job i egen afdeling. Såfremt du skal tilknytte en leder eller medarbejder fra en 

anden afdeling som udvalgsmedlem og du ikke kan fremsøge ham/hende, er det nødvendigt at bestille eks-

tra autorisation til ham. Det sker via jeres sædvanlige kanal for autorisation af brugere i Opus. Husk at oplyse 

navn på den enhed du har oprettet stillingen på.  

Har medarbejderen ikke en @aarhus.dk-mail (ikke Opus brugere) kan du oprette ham/hende på samme 

måde, som du kan oprette et eksternt ansættelsesudvalgsmedlem (eksempelvis en forældrerepræsentant i 

skolebestyrelsen) på vedkommendes eksterne mailadresse efter nedenstående fremgangsmåde: 

 

Oprettelse af eksterne ansættelsesudvalgsmedlemmer 

Forinden du kan oprette det eksterne ansættelsesudvalgsmedlem, skal du have oplysning om den eksterne 

mailadresse, der skal bruges. Endvidere bør du orientere ham/hende om oprettelsen, idet han umiddelbart 

efter oprettelsen modtager en mail fra ”no-reply@kmd.dk” med link til at logge på KMD Opus Rekruttering. 

Husk også at sende en mail med den engangs-adgangskode du giver ham/hende ved oprettelsen. Umiddel-

bart efter oprettelsen bør du tilknytte ham/hende som udvalgsmedlem til det konkrete job, så han kan tilgå 

jobbet og se indkomne ansøgninger. 

Oprettelse af ansættelsesudvalgsmedlemmer foretages i Rollebaseret Indgang. Er du leder (eller stedfor-

træder) går du via fanen ”Mit Personale” eller ”Mit Personale (Stedfortræder)”. Er du personaleadministrativ 

medarbejder bruger du fanen ”Løn- og Personaleoplysninger”. 

 

Herefter vælges underfanen ”rekruttering”.  

 

I venstre side af skærmen vælges ”Opret eksternt udv.medlem”  

 

 

Når du har valgt ”Opret eksternt udv. medlem” kan der forekomme lidt svartid inden næste skærmbillede 

vises. 

 

http://aarhus.dk/
http://aarhus.dk/
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Her udfyldes felterne som beskrevet ovenfor.  

 

Opretter du via fanen ”Mit Personale” eller ”Mit Personale (Stedfortræder)”, skal der ikke vælges organisato-

risk enhed, idet ansættelsesudvalgsmedlemmet automatisk tilknyttes lederens organisatoriske enhed. 

 

Valg af organisatorisk enhed skal derfor kun ske, når det eksterne ansættelsesudvalgsmedlem oprettes via 

fanen Løn- og Personaleoplysninger. Ved valg af organisatorisk enhed klikkes på ”rullegardin” og enhed 

vælges ud fra liste. Listen er lagt ind som en flad alfabetisk liste uden hensyn til den hierarkiske opbygning. 

Du kan derfor med fordel trykke på eks. Ø for at få vist organisatoriske enheder startende med Ø.  

 

Efter klik på ”Opret udvalgsmedlem” fremkommer meddelelse, hvoraf det fremgår om oprettelsen var en 

succes. 

 

Fejlmeddelelse, såfremt ansættelsesudvalgsmedlemmet allerede findes i KMD Opus Rekruttering: 

 

Meddelelse om, at ansættelsesudvalgsmedlemmet er blevet oprettet:. 

 

Det er nu muligt at tilknytte ansættelsesudvalgsmedlemmet til det konkrete job, og ansættelsesudvalgsmed-

lemmet modtager en mail om, at han er oprettet som bruger i KMD Opus Rekruttering med link til at logge på 

KMD Opus Rekruttering. 


