Sådan søger du en stilling

Klik ind til første skærmbillede via ”Søg stillingen” i stillingsopslaget på politi.dk

Er du allerede registreret/har du søgt hos os før?
Klik på ”Ansøgningsguide”

Er du ny hos os/har du ikke søgt hos os før?
Udfyld felterne og klik på ”Registrer & ansøg”

Jeg har tidligere søgt og har dermed en eksisterende bruger:
Udfyld de to felter ovenfor med din Bruger og dit Password. Hvis du har glemt din Bruger og/eller dit Password, skal du klikke på ”Glemt
Password”. Du skal så oplyse din mailadresse, hvorefter du får tilsendt en mail med din Bruger (som er uændret) og et nyt Password. Vi
anbefaler, at du venter 5-10 minutter, før du logger ind med din Bruger og dit nye Password.
Jeg er ny, og det er derfor første gang jeg skal logge ind:
Udfyld Bruger og Password som du netop har modtaget pr mail.
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1: Personlige data
Her opretter/vedligeholder du ”Min profil”. Udfyld dine personlige oplysninger. Du kan evt. også angive en internetreference, eksempelvis en
blog eller en Linkedin profil.
Fortsæt ved at klikke på ”Næste trin”.

2: Øvrige spørgsmål
Svar venligst på, om du tidligere har været ansat i politiet.
Fortsæt ved at klikke på ”Næste trin”
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3: Bilag
Her tilføjer du din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter. Det er også her, at du kan behandle eller slette dine bilag.
Tilføj bilag: Klik på ”Tilføj” og du kan herefter uploade de ønskede filer ved at klikke på ”Browse…” og derefter ”Overfør”
Slet bilag: Klik på det grå felt ud for den linje hvor filen, der skal slettes, ligger. Når linjen er markeret med gul, klik på ”Slet”
Behandl bilag: Klik på det grå felt ud for den linje hvor filen, der skal behandles, ligger. Når linjen er markeret med gul, klik på ”Behandl”
Fortsæt ved at klikke på ”Næste trin”

OBS – hvis du har et trin 4, som hedder ”Uddannelse”, så
har du ikke mulighed for at opdatere uddannelse, da
politiet ikke længere bruger informationer herfra.

4: Send ansøgning
Her sender og afslutter du din ansøgning..
Klik på ”Send ansøgning” - for at sende din ansøgning til politiet
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5: Afsluttet
Ansøgningen er nu sendt korrekt.

OBS: Vær opmærksom på, at du ved korrekt sendt ansøgning altid vil modtage en
kvitteringsmail på den mailadresse, du har oplyst.
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