
Vejledning til deling af stilling på LinkedIn via 
Emply Hire 

Baggrund 
Ved at dele stillingsopslag på LinkedIn via Emply Hire, kan man se hvorfra ansøgerne kommer.   

Opsætning (HR) 
Når et medie er lagt i kurven er det klar til en individuel tilpasning. Opsætningen af mediet sker 

som nedstående.  

Annonce: Ændres ikke – ellers vælg 
her stillingsannoncen (default)  

Publicér: Ændres ikke – ellers vælg 
her ”Hurtigst muligt” er default  

Afpublicér: Ændres ikke – ellers vælg 
her ”Ansøgningsfrist (xx-xx-xxxx, 
xx:xx) 

LinkedIn indlæg (Offentlig): 
Nedenfor designer du et udkast til 
LinkedIn opslaget, til dem som skal 
dele det.  

Titel: Skriv her titlen på stillingen 

Besked: Skriv her den tekst som skal 
oven for opslaget  

Billede: Det vedhæftede billede. 

  

Billede: 2 

Billede: 1 



LinkedIn invitationer (Privat): Her opsætter du den besked der sendes fra Emply Hire, til de 

medarbejdere som skal dele stillingsopslaget.  

Inviterede personer (e-mails): Her 

fremsøger du, de AU personer som skal have 

en besked fra dig igennem Emply Hire om at 

stillingen kan deles.  

Sprog: Default Dansk  

Skabelon: Vælg her ”LinkedIn”.  

Layout: au.dk  

Emne: Udfyldes når skabelon er valgt.  

Besked: Her kommer et forslag fra den 

valgte skabelon. Ønsker du ikke at bruge den 

kan du blot tilrette i den. Det eneste du ikke 

må fjerne er [vacancy.publish.linkedin] som 

er her linket kommer til at være.  

Billede til stillingsopslag:  

 

Eller via. Cumulus på https://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/foto/   

Billede: 3 

https://medarbejdere.au.dk/administration/kommunikation/foto/


Til dem der skal dele  
 

Når en stilling er klar til deling vil du modtage nedstående mail:  

 

Billede: 4 

1. Tryk på linket i mailen, det vil lede dig ind til Log ind billedet på LinkedIn.  

 

Billede: 5 

  



2. Herefter får du nedstående skærmbillede op, med din HR medarbejders forslag til opslaget. 

Titel, Besked og Billede er på selve opslaget (Se billede 2). Dette må gerne tilrettes.  

 

Billede: 6 

3. Hvis du har adgang til flere profiler på LinkedIn f.eks. AU Jobs, kan du fra eller til vælge dem 

her.  

4. Tryk herefter på ”Publicer”  

5. Stillingen er nu delt på LinkedIn.  
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