VAC CINATIEN O DEN

Inloggen via:
https://app.helpdehelpers.be/recruiters/login
Gebruik de opgegeven account login en
paswoord (dit paswoord kan in het account
zelf nog gewijzigd worden indien gewenst).

1.
Startpagina voor jouw
Eerstelijnszone met reeds de
bijhorende vaccinatiecentra.

2.
Je klikt het vaccinatiecentrum aan
waarvoor je kandidaten wenst te
raadplegen.

LET OP:
Men kan slechts 1 geldige login gebruiken
per geregistreerd account. U kan met meerdere personen tegelijk op hetzelfde account
werken en kandidaten consulteren, maar u zal
hiervoor steeds éénzelfde login en paswoord
moeten gebruiken.
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Je zal zien dat hier 0 jobs op geregistreerd staan. Dit is
normaal in het geval indien je ENKEL gebruik maakt van
Help de helpers in het kader van de vaccinatiecentra te
bevoorraden van werkkrachten.

Je klikt door op links Vaccinatie noden of bovenaan rechts
‘+ voeg vaccinatie job toe’

Zo ziet de lijst van matchende vrijwilligers eruit. Vermits
alle vaccinatienoden aangevinkt zijn, krijg je ook alle type
vrijwilligers te zien.

Meer informatie over een kandidaat verkrijg je door zijn/
haar naam aan te klikken en dan krijg je hun
vrijwilligersprofiel.
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Indien je enkel op zoek bent naar arts-profielen, laat je
enkel ‘arts’ aangevinkt en klik je vervolgens eerst op
‘Gegevens bijwerken’. Dan krijg je de lijst te zien met
ENKEL de vrijwilligers die zich opgaven als arts voor jouw
vaccinatiecentrum.

Je hebt ook nog de mogelijkheid om de kolommen
‘Contacted’ en ‘To be contacted’ in te schakelen. Dit om aan
te geven dat je bepaalde kandidaten reeds gecontacteerd
hebt en of deze op latere basis nog dienen gecontacteerd
te worden.

KANDIDATEN krijgen op hun beurt de mogelijkheid op hun
profiel aan te geven voor welke functie zij wensen gecontacteerd te worden ter ondersteuning in de vaccinatiecentra alsook in welk vaccinatiecentrum zij tewerk gesteld
willen worden.
Zij krijgen volgende boodschap in hun matchingresultaten:

Men zal dus naast de andere vrijwilligersfuncties waarvoor
men geregistreerd heeft, de boodschap krijgen dat ze ook
gesolliciteerd hebben voor een specifieke vaccinatienood
in een specifiek centrum en dat men hen zal contacteren
indien nodig.

