
Oppskrift for å registrere en jobb på nav.no



1. Klikk på arbeidsgiver

2. Klikk deg inn på rekruttere

3. Klikk deg inn på arbeidsplassen.no



4. Velg «lag en stillingsannonse»

5. Logg inn med elektronisk ID



6. Les og aksepter vilkårene (kryss av ne-

derst på siden).

7. Dersom du har de riktige Altinnrettigheter 

vil du her velge arbeidsgiver. Dersom det 

ikke kommer opp en mulighet for å velge har 

du nok ikke rettigheter. Kontakt daglig leder 

for å få tilgang.

Her kan du lese mer om rettighetene: https://arbeids-

giver.nav.no/min-side-arbeidsgiver/informasjon-om-til-

gangsstyring

Dersom du har rettigheter hos flere arbeidsgivere; 

Husk å velg hvilken arbeidsgiver du representerer for 

denne stillingen.



8. Klikk på «lag stillingsannonse»

9. Klikk på «opprett ny»



10. Fyll ut alle feltene. Under «kort om 

bedriften» skriver du en kort informativ 

tekst om din bedrift

11. Husk å legg inn link til alle sosiale medier 

bedriften din har konto på. De fleste 

kandidater sjekker disse før de søker på 

jobb hos deg.



12. Velg en selgende overskrift på annonsen 

din

13. Velg stilling/yrke. Jo mer presis du er, jo 

tydeligere er det for kandidatene.

14. Skriv en kort og informativ tekst om job-

ben du lyser ut. Her finner du aktuelle tips 

til hvordan skrive en god annonsetekst (link 

til sak) Husk å avslutte denne teksten med 

#1000jobber. Da fanger vi opp din stilling, og 

den blir med på den nasjonale kampanjen.



15. Fyll ut alle feltene. Viktig å fylle ut 

kommune. Dette brukes i filterfunksjonen, 

dersom kandidater søker etter jobb på et 

spesielt sted.

16. Her fyller du ut praktiske opplysninger.

17. Arbeidstidsordning; her vil det være mest 

naturlig og velge sesong eller feriejobb når 

det er sommerjobber som lyses ut.

18. Velg søknadsfrist. Vi anbefaler dere å 

sette en dato, ikke kryss av for snarest. Har 

dere mulighet for å sette en dato litt frem 

i tid vil du være synlig i vår nasjonale 

kampanje. I denne kampanjen vil alle 

jobbene markedsføres mot utvalgte 

målgrupper over hele Norge.



19. Fyll inn kontaktinfo til den som er 

ansvarlig for stillingene

20. Her velger du om du vil motta søknaden 

på mail, eller om du skal legge inn en link til 

et rekrutteringsverktøy dersom dere har det 

(f.eks Jobbnorge, Webcruiter eller andre)

21. Klikker du å «forhåndsvis annonsen» får 

du se hvordan den vil se ut. Greit å ta en 

kritisk gjennomgang, og eventuelt foreta 

justeringer før du publiserer den.

22. Hvis du vil at den skal publiseres på en 

spesiell dato legger du det inn her. Hvis du 

ønsker å få den ut umiddelbart klikker du på 

publiser.


