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Nå lanserer vi ekstrahjelp.no
Ekstrahjelp er Budstikkas nye tjeneste for bedrifter på jakt etter ung arbeidskraft. 
Mange unge i Asker og Bærum er på jakt etter små og store jobber.  
Vi har samlet dem på et sted – ekstrahjelp.no

Norges første onlinetjeneste for lokal ekstrahjelp
Vi gir deg:  
• Best tilgang på jobbsøkende ungdom og studenter i Asker og Bærum 
• Ledige ekstrajobber fra bedrifter i Asker og Bærum 
• Ledige småjobber fra privatpersoner i Asker og Bærum
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HVORFOR EKSTRAHJELP?
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Enklere å finne rett person for jobben  
Alle innkommende søknader viser hvor godt kandidatene  
MATCHER dine kriterier til stillingen. 

Et effektiv verktøy for deg i ansettelsesprosessen 
Du kan enkelt SORTERE OG FILTRERE de søknadene  
som kommer inn.

Dette gjør at du raskt finner rett person for jobben



TRENGER DIN BEDRIFT  
EKSTRAHJELP? 

Frem til 1. november kan du gratis legge ut 
dine stillingsannonser på Ekstrahjelp.no

Legg ut annonse nå  
og bli med i trekningen av en  
gratis helsides annonse i Budstikka

BENYTT 
SJANSEN 

NÅ!

Finn kvalifisert ekstrahjelp på ekstrahjelp.no
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Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss:

Anders Wetting 

Daglig Leder

Tlf. 906 23 645

anders@ekstrahjelp.no

Britt Gabrielsen 
Salgs- og markedssjef 
Tlf. 982 55 077
britt@ekstrahjelp.no



SLIK FUNGERER TJENESTEN
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Den effektive digitale
møteplassen

for jobbtilbydere og jobbsøkere

JOBBTILBYDER JOBBTILBYDER

JOBBSØKER JOBBSØKER

STEG 1 STEG 2 STEG 3 STEG 4 STEG 5



REGISTRER PROFIL

JOBBSØKER

Fra det personlige  
dashboardet  
kan søkeren  
følge hele  
jobbsøkerprosessen

REGISTRER BEDRIFT

JOBBTILBYDER

Det er viktig å fylle ut en god profil.  
Ut fra profilen danner arbeidsgiveren seg et 
bilde av hvordan søkeren er. Informasjonen 
brukes også som input til hvordan Ekstrahjelp 
matcher arbeidssøkere mot ledige stillinger. 

Fyll ut en god bedriftsprofil.  
Du kan når som helst redigerere 
bedriftsprofilen fra ditt dashboard. 

Derfra har 
du også til 
enhver tid 

oversikt over alle aktive og tidligere 
publiserte stillingsannonser med  
visningstall og innkommende  
søknader. 

STEG 1



JOBBSØKER

MATCH DEG MOT JOBBER

En matchingindikator mellom 0-100 % viser 
hvor godt man passer til jobben og på hvilke 
kriterier man matcher godt/mindre godt.  

Jobbsøkere blir da presentert for din stillingsannonse 
med en matchingindikator som illustrer hvor godt de 
passer til stillingen.

Når søkeren har fylt ut en fullstendig profil,  
matches profilen opp mot ledige  
jobber i databasen. 

STEG 2

Ekstrahjelp hjelper deg  
gjennom stegene med  
å legge ut en stillingsannonse. 

Når stillingsannonsen er  
publisert, matches den opp  
mot vår base av potensielle 
jobbsøkere.

SETT INN ANNONSE

JOBBTILBYDER



SE SØKNADSSTATUS

JOBBSØKER

SORTER SØKNADER

JOBBTILBYDER

Fra det personlige dashboardet kan 
søkeren følge hele jobb-søkerproses-
sen. Her vil han/hun få bekreftelser på 
motatte søknader, nødvendig informa-
sjon fra jobbtilbyderen og en melding 
når stillingen er besatt. 

Alle innkommende søknader viser 
hvor godt kandidaten matcher 
dine kriterier til stillingen, og du vil 
se hvilke kriterier det matches bra/
mindre bra på. Du kan også enkelt 
sortere og filtrere de søknadene 
som kommer inn. Dette gjør at  
du raskt finne relevante kandidater  
til stillingen.

STEG 3



AVTAL JOBBINTERVJU

JOBBSØKER
AVTAL JOBBINTERVJU

JOBBTILBYDER

Har arbeidsgiver spørsmål til søkeren eller 
ønsker å innkalle til jobbintervju,  
gjøres dette i Ekstrahjelp. 
Ved nye meldinger fra arbeidsgiver vil man få 
beskjed i «mine søknader» på dashboardet.  
Om ønskelig kan Ekstrahjelp sende mail eller 
pushmelding ved nye meldinger.

I meldingssenteret kan du sende 
meldinger og kommunisere med 
kandidater som har søkt på stillingen. 
Du kan sende fellesmeldinger  
(takk for din søknad, avslagsbrev etc.) 
og individuelle meldinger  
(innkalling til jobbintervju.) 

STEG 4



START I NY JOBB

JOBBSØKER
ANSETT PERSON

JOBBTILBYDER

STEG 5
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