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Oprettelse af specialopslag 

 

1. Vælg Rekruttering 

 

2. Tryk på Ledige stillinger 

Tryk på knappen Tilføj ledig stilling 

 
 

3. Vælg Call for specialopslag.  

Group Call er åbne opslag – beskrives ikke i denne vejledning 

 
 

4. Ledig stilling: Skriv Specific Call: opslagets titel (ordning) 

  F.eks. Specific Call: Design materials for interaction design (5+3) 

Type:  Vælg PhD 

Gyldig fra: Skriv dato for offentliggørelse på nettet = åbning af Planner for opslag 

Gyndig indtil: Skriv ansøgningsfristen 

Team name: Vælg det rette teamnavn (APHD, BPHD, SPHD, HPHD) 

5.  

 
6. Tryk på Gem for at gemme indtastningerne  
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7. Gå ind under opslagets Portal-faneblad 

 

 
 

8. Kopier teksten til feltet under Uddannelse fra et andet opslag og sæt teksten ind i 

ovenstående felt. NB: Teksterne er forskellige om det er 4+4 eller 5+3! 

9. Publicer opslaget ved at sætte kryds i vacancies main (i skærmbilledet APHD vacancies 

main) og tryk Offentliggør. Opslaget bliver først synligt på den dato, som man har skrevet i 

’Gyldig fra’, dvs. man kan publicere opslaget lang tid i forvejen, uden at der sker noget.

Denne tekst kan kopieres fra et af de 

andre specialopslag. Vær dog 

opmærksom på, om specialopslaget 

er 5+3 eller 4+4. 
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10. På Opgaver-fanen skal der laves en opgaveopdatering.  Dette gøres ved at trykke på 

”opgaveopdatering” – se nedenfor 

 
 

11. Hvis ansøger skal kunne vælge mellem flere forskellige projekter, skal de enkelte projekter 

skrives ind i ”Areas/projects” feltet.  

 

Account: Vælg det rette program. 

 

I ”Pre-ass deadline” sættes følgende sætning ind (det er bedst at gøre det med små 

bogstaver, da det ser pænest ud, når der flettes med mailskabelonen): 

HE: within 14 days. 

AR, BSS, ST: as soon as possible as agreed with programme chair. 

 

NB: Sætningen indsættes, selvom det ikke er administrationen, der anmoder om pre-

assessment, men sætningen skal med i opslaget, for at den kommer rigtigt med i 

mailskabelonen fra programme member/chair til pre-ass.  

 

Når alle data er korrekte, klikkes på “Gem”.   
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12. I Næste status (højre kolonne) vælges følgende: 

Status: l. Awaits start of call. Når datoen for offentliggørelse nås, skiftes status 

automatisk til ”Awaits end of call”.  

Der skal ikke vælges ”location” og forfaldsdato, idet disse indsættes automatisk. 

Forfaldsdatoen er den dato, der er indsat i ”Gyldigt fra”. Når status senere automatisk 

skifter til ”Awaits end of call”, skifter forfaldsdatoen automatisk til den dato, der er indsat i 

”Gyldig indtil”.  

 

13. Klik på Gem og Tilføj  

 
 

14. Nu er du færdig med at lavet opslaget. 

 


