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Här hittar de arbetssökande våra jobb 
Sedan maj månad kan vi följa upp från vilka sajter arbetssökanden hittar våra jobbannonser. Inte förvånande är det 
stadens egen Lediga jobb-sida tillsammans med Platsbanken som står för nästa 90 procent av ansökningarna. 
Därefter kommer Offentliga jobb och därefter en massa ströansökningar från olika jobbsajter. Statistiken kommer från 

Wisma Recruit och är till god hjälp när vi väljer bästa stället att placera våra annonser.  

Bara en inloggning till nya Personec 
I helgen tas en av två länkar bort för inloggningen till Personec, då det nu bara behövs en länk för samtliga roller. 
Detta innebär att den specifika länken medarbetare och den för övriga roller samt Personec förhandling på 
Personalingången stängs och ersätts med en gemensam för alla roller. 
 
Det är viktigt att användarna nu tar bort gamla genvägar till Personec som ligger på skrivbordet, annars hamnar 
medarbetaren i den gamla versionen. Den tekniska plattformen har uppgraderats och ett nytt förenklat gränssnitt har 
tagits fram. 
 

Detta är nytt i Personec 
 
förändrat gränssnitt för alla roller (se hur det ser ut  - Länk till Datorhjälpen) 

 
färger 

 
kalenderbilden har nytt utseende 

 
ny funktion för in och utstämplingar 

 
medarbetare kan ta bort poster via sin översikt 

 
partiell ledighet ska hanteras på nytt sätt. 
 
Mer detaljerad information om nyheterna - Guide i datorhjälpen 

Välkommen till möte Testnätverket Göteborgs Stad 
Anders Gagnerud som arbetar som HR-specialist i Huddinge kommun kommer att visa hur han väger ihop resultaten 
från problemlösningstest och personlighetstest i en evidensbaserad helhetspoäng. Anders berättar om utmaningarna 
för HR att få med linjen på noterna när det gäller nya arbetssätt inom urval och rekrytering.  
 
Vi kommer under mötet diskutera det som Anders Gagnerud berättar om och hur det påverkar Göteborg Stads 
användning av tester. 
 
Tid: fredag 14 oktober kl 13–15 
 
Lokal: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20 
Anmäl dig via länken här senast 10 oktober. 

Fullt i mentorprogrammen för tillfället 

https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/sis/start
mailto:service.i.staden@intraservice.goteborg.se
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int?uri=gbglnk:is.sis.Nyhetsbrevet_Service_i_staden
http://www.datorhjalpen.goteborg.se/5096.guide
http://www.datorhjalpen.goteborg.se/5261.guide
http://www4.goteborg.se/prod/sk/it-support/Pinn3Kom.nsf/frmEnkatsvar25?OpenForm&ParentUNID=8F0341398A2F647AC12580370026E14D


Intraservice kan inte ta emot fler anmälningar till mentorprogrammen för tillfället. Ett nytt program kommer dock att 
startas upp så småningom då fler får chansen. Vi återkommer med mer information längre fram.  

Välkommen till Grön Rehab i Billdals Park 
 

  
Grön Rehab håller till i trädgårdsmästarbostaden i Billdals Park. 
 
Varmt välkommen på öppet hus för Grön Rehab Göteborgs Stad i Billdals Park, den 
11 november kl 10–11.30. Adressen är Billdals Allé 40. 
 
Anmäl dig till Marita Mattsson senast den 4 november. 

Pensionsinfo för HR på Personalingången 
Nu finns information på Personalingången om tjänstepension för dig som arbetar inom HR. 
klicka mitt på sidan under fliken HR-specialist. Informationen kan även nås via administratörernas startsida på 
Personalingången.  Länk direkt till informationen 

Övergripande introduktion nästa gång 26 januari 
Nästa tillfälle för den obligatoriska övergripande chefsintroduktion för stadens nyanställda chefer är den 26 januari  
2017. Som vanligt hittar du mer information på Medarbetar- och chefsutveckling/Introduktion. 

 

Utbildning i CHEFiOS-verktyg startar i januari 
Utbildning i ORGA, vilket ger 5 högskolepoäng och är ett av CHEFiOS verktyg, startar i januari 2017. Utbildningen 
vänder sig till HR-specialister eller motsvarande. En inbjudan till ORGA har skickats ut i dagarna. 
 
Även utbildning i verktyget ARIA kommer att erbjudas på nytt, med start våren 2017.  

 

Öppet hus för medarbetare som vill bli chefer 
Vet du medarbetare i din organisation som kanske vill gå vidare i karriären? Tipsa i så fall om Öppet hus på Ullevi 
Lounge om programmet Morgondagens chef, den 13 oktober klockan 13-16.30.  

Mingla och lär känna oss på HR 
Välkommen till intraservice och verksamhetsområde HR på en inspirerande förmiddag 29 november där vi presenterar 
oss och våra tjänster. Du får en övergripande presentation av vad vi kan hjälpa dig med i ditt dagliga arbete.  
 
Det blir även mingel, fika och chans att ställa frågor. HR-chefer, -specialister och -administratörer är välkomna! 
 
Inbjudan och anmälan 
 
  

 

 

mailto:marita.mattsson@intraservice.goteborg.se
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/personalingangen/personalspecialist/ping_tjanstepension
https://intranat.goteborg.se/wps/portal/int/helastaden/intranat-medarbetarutveckling/Startsida/Ny-som-chef/testsida%20introduktion
https://intranat.goteborg.se/wps/wcm/connect/3cb14137-4b86-4364-bc84-4c2332402867/Inbjudan+HR-tj%C3%A4nster.pdf?MOD=AJPERES

