JAK VKLÁDAT INZERÁTY DO MODULU VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Na portálu edulk.cz je uživatelům k dispozici „Nabídka volných pracovních míst“ ve formě tabulky, kterou si
uživatelé spravují sami.

Inzerát je viditelný 60 dnů od jeho zveřejnění – poté je automaticky smazán.

Vkládat a měnit inzeráty mohou pouze uživatelé s přidělenou rolí „Ověřený autor“ a „Správce organizace“.

Zobrazení inzerátů
Inzeráty jsou zobrazeny všem uživatelům portálu na stránce (pod odkazem menu) „Příspěvky“ -> „Volná
pracovní místa“. Údaje se zobrazují v následujícím formátu:

Pořadí záznamů lze řadit podle všech sloupců. Standardně jsou řazeny sestupně podle údaje ve sloupci
„Vytvořeno“ (nejaktuálnější záznam nahoře). V ostatních sloupcích jsou řazeny abecedně.
Pokud chce uživatel řadit tabulku podle jiného sloupce, než se standardně zobrazuje, klikne na hlavičku
příslušného sloupce. Na sloupci se objeví symbol šipky – modře zakroužkován na obrázku.

Opakovaným poklikem na vybranou hlavičku sloupce se mění směr
řazení (vzestupně/sestupně).

Popis jednotlivých sloupců
Sloupce v tomto popisu jsou rozlišeny barevně podle následujícího klíče:
Automaticky vyplněný sloupec
Povinný sloupec
Nepovinný sloupec

Vytvořeno – obsah tohoto sloupce je naplněn automaticky a zobrazuje datum vytvoření inzerátu. Obsah
tohoto sloupce nelze měnit.
Právnická osoba – zde se uvádí identifikace organizace, která uvedený inzerát vydává a které se inzerát týká.
Kontaktní údaje - telefon/e-mail na kontaktní osobu v organizaci
Pracovní pozice – popis inzerované pracovní pozice

Specializace – popis potřebné specializace či osvědčení pro inzerovanou pracovní pozici
Termín nástupu – požadovaný termín nástupu ve volném tvaru (ihned, leden 2020, 15. 3. 2020 apod.)

Přidání záznamu
Pokud se do uživatelského rozhraní portálu přihlásí uživatel, který je ve skupině „Správce organizace“ či
„Ověřený autor“, objeví se pod již existujícími záznamy odkaz „+ Přidat záznam“ (na obrázku modře označen).

Po kliknutí na tento odkaz se objeví okno pro vložení nového záznamu.

Zde je možné vložit nový záznam a uložit jej buď pomocí tlačítka „Aktualizovat“, či odejít bez uložení pomocí
tlačítka „Storno“.

Úprava existujícího záznamu
Oprávněné osobě (Správce organizace či Ověřený autor) se objeví u některých záznamů před řádkem symbol
tužky.

Po kliknutí na symbol tužky je možné uvedený záznam upravit či smazat. Postup je stejný jako u vložení
nového záznamu popsaného v předchozí kapitole.
Systém je nastaven tak, aby uživatel mohl upravovat pouze záznamy, které sám vytvořil.
Formát záznamu
Základním formátem pro záznam v jednotlivých sloupcích je neformátovaný text, dlouhý text je automaticky
zalamován na více řádků.
Prosím, nikdy nevkládejte záznamy v HTML!!!

