PŘIHLÁŠENÍ – Success Factors

V tomto návodu se krok po kroku podíváme na to, jak si jednoduše vytvořit profil . Doporučuji projít si nejdříve kroky v
prezentaci předtím, než se pustíte do vyplňování.
Pokud byste některému kroku nerozuměli, tak mě neváhejte kontaktovat. Kontaktní email najdete v patičce inzerátu.

1. Prvním krokem je zadat své jméno a email. Následně
budete přesměrován/a na vytvoření profilu.
- odkaz otevřete v Chromu, Mozille, či jiné aplikaci,
nepoužívejte Internet Explorer.
2. Klikněte na „Apply now“

Prosím, neměňte v této části jazyk na ČJ, systém by
vás přesměroval.

3. Nejdříve je nutné si účet vytvořit přes „Create an
account“
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4. Vyplňte všechny požadované údaje –
emailovou adresu a heslo, které budete
v této aplikaci používat a potřebovat.
5. Před dalším krokem je nutné projít si i
Souhlas se zpracováním osobních údajů
– detail si řekneme v dalším kroku,
mezitím nepotvrzujte vytvoření účtu.

6. Souhlas se zpracováním údajů –
najděte si Czech Republic . Souhlas se
otevře v novém okně, kde si ho můžete
přečíst.
Po přečtení můžete souhlas zavřít.
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7. Jakmile si souhlas přečtete, tak
pokračujte tlačítkem „Continue Form“,
vrátíte se zpět k přihlášení a můžeme
pokračovat.

9. Po vytvoření profilu nás nyní čeká vyplnění dalších informací.
10. Informace vyplňujte postupně, po jednotlivých bucketech. Zamezíte
tím smazání informací a opětovného vyplňování.
11. Preferovaný jazyk si můžete
změnit v pravém horním rohu.

12. Vyplňte níže požadované
informace – nezbytné jsou
označené červenou hvězdičkou:

8. Pokračujte přes
„Create Account“.

CV, motivační dopis atd
Informace profilu (Oslovení,
křestní jméno, příjmení, email,
stát, číslo popisné (vaší ulice),
město)
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Pracovní informace

13. Jakmile máte všechny údaje vyplněné, tak
pokračujte odkazem „Ucházet se“

14. Zobrazí se vám potvrzení žádosti a
nyní jste se úspěšně přihlásil/a do
výběrového řízení. Během následujících
dní se vám ozveme. Držíme palce.
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