Portál használati útmutató
Jelen leírás célja, hogy támogatást nyújtson a Bolti Dolgozók Portálja szolgáltatásainak használatához.
A portál használatához semmilyen speciális szoftver nem szükséges. A portál bármely web böngésző
(pl. Google Chrome, Mozilla Firefox, IE stb.) segítségével elérhető, így használható bármilyen
interneteléréssel rendelkező eszközről.
A portál megtekintése a következő webcím beírásával érhető el: https://boltidolgozokportalja.hu
A webcím beírásával megjelenik a portál főoldala.

A portál részei
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Kezdőlap menüpont
Kiskereskedelmi menüpont – almenükkel
Nagykereskedelmi menüpont – almenükkel
Álláshirdetések menüpont
Kapcsolat menüpont
Akadálymentes nézet menüpont
Bejelentkezés menüpont
Lapozható információs blokkok
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9. Kezdőlap menüpont linkje
10. Adatvédelmi tájékoztató linkje
11. Gyakran ismételt kérdések menüpont
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Munkavállalói portál modul:
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Felhasználói fiók menüpont
Fiókbeállítás menüpont
Jelszóbeállítás menüpont
Önéletrajz menüpont
Érdeklődési kör menüpont
Interjú időpontok menüpont
Beadott jelentkezéseim menüpont
Kedvenc álláshirdetéseim menüpont
Mentett szűrőprofil menüpont
Naptár menüpont
Kompetencia kérdőív menüpont
Értesítések menüpont
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Munkáltatói portál modul:
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Felhasználói fiók menüpont
Fiókbeállítás menüpont
Vállalkozás adatai menüpont
Jelszóbeállítása menüpont
Álláshirdetéseim menüpont
Álláskeresők menüpont
Értesítés álláskeresőkről menüpont
Naptár menüpont
Értesítések menüpont

Kik a felhasználók?
-

Munkavállalók
Munkáltatók

Hogyan használható a portált?
-

Általános információk (munkaköri leírások, karrierutak) elérése regisztráció nélkül bárki
számára hozzáférhető
Regisztrációval hozzáférhetővé válik a munkavállalók számára az álláshirdetések böngészési
lehetősége, illetve kitölthető önéletrajz sablon válik elérhetővé
Munkáltatói regisztrációval lehetőség nyílik arra, hogy álláshirdetések kerüljenek fel a portálra

4

Regisztráció nélkül megtekinthető oldalak
A „Kiskereskedelem” és a „Nagykereskedelem” menüpontokon elérhető három almenüpont, mely
regisztráció nélkül megtekinthetőek. Ezeken a tájékoztató aloldalakon találhatóak meg a különböző
munkakörök munkaköri leírásai, karrier útjai, illetve kompetencia mátrixa.

A fenti almenüpontok megjelenése és működése egységes. A munkaköri gombokra kattintva a
munkakörhöz kapcsolódó tartalmi elemek fognak megjelenni.

Munkakörök menüpont
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Karrierutak menüpont

Kompetencia mátrix menüpont
Ennél a menüpontnál megjelennek azok a munkáltatók által összeállított prioritási készség mátrixok,
melyek szerintük az adott munkakör esetében a leginkább szükségesek. A diagrammok alatt leírást
találhatunk a mátrixban szereplő kompetenciákról.
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Regisztráció menete
A portál munkáltató specifikus funkcióit munkáltatói, vagy munkavállalói fiók létrehozásával lehet
elérni, amely felületet a “Regisztráció” gombra kattintva lehet elérni, vagy a következő webcím
beírásával: https://boltidolgozokportalja.hu/register
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A regisztrációs felületen választható ki, hogy milyen típusú fiókot szeretne létrehozni.
Munkavállalóként válassza a “Munkavállaló vagyok” típust és a gombra kattintva folytathatja a
regisztrációt. Munkáltatóként válassza a “Munkáltató vagyok” típust és a gombra kattintva folytathatja
a regisztrációt.

A kiválasztott fiók típus után lehetősége van kitölteni a személyadatait (és a vállalkozás adatait),
amellyel jogosulttá válik a rendszer használatához.

Az adatok kitöltése után a “Regisztráció” gombra kattintva kerül rögzítésre a profil a rendszerben.
Ezután a rendszer küldeni fog a megadott e-mail címre egy e-mail cím hitelesítő levelet. A hitelesítő
levélben kattintson az “E-mail cím hitelesítése” gombra a portál további használatához.
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Bejelentkezés
Ha már rendelkezik felhasználói fiókkal a rendszerben, akkor a fiókját a “Bejelentkezés” menü gombbal
tudja elérni.
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Az e-mail cím és jelszó megadásával tud bejelentkezni a fiókjába. Ha elfelejtette jelszavát, akkor az
“Elfelejtette a jelszavát?” linkre kattintva tud új jelszót beállítani a fiókjához.

Ha megadta a fiókja e-mail címét, akkor arra az e-mail címre küld a rendszer egy 60 perc időtartamú
linket, amelyen új jelszó beállítására van lehetősége. Ha 60 perc eltelik az igényléstől számítva, akkor
újra kell igényelnie a jelszóbeállítási lehetőséget.
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Az “Új jelszó igénylése” gombra kattintva az alábbi felület fog betöltődni, ahol az e-mail címe már
automatikusan ki lesz töltve és rögzítheti az új jelszavát.

Munkavállalói felhasználói fiók (profil) használata
A
felhasználó
fiók
adatainak
szerkesztése
bejelentkezés
után
a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/profile linken érhető el, vagy a felső menüsorban található
bejelentkezési névre kell kattintani, ahol legördül egy menü, ott a Profil menüpont kiválasztása.
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Ha sikeresen a “Profil” menüpontra kattintott, akkor megnyílik a személyes profil az adatok
szerkesztése oldallal.

Felhasználói fiók szerkesztése
Az adatok módosítása után a “Mentés” gombra kattintva tudja elmenteni a változtatásokat.
E-mail cím változtatása esetén Ön egy hitelesítő e-mailt fog kapni a regisztrációhoz hasonlóan. A
további használathoz ugyanúgy meg kell erősítenie az e-mail címét.
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Felhasználói fiók törlése
A “Profil” menüpontra kattintva megjelenik a Fiók adatok szerkesztése oldal, ahol a fiókot törölni tudja
a rendszerből.

A “Fiók törlése” gombra kattintva kapni fog egy felugró ablakot, ahol a jelszavát kell beírnia a fiók
végleges törléséhez.
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Önéletrajz
Az önéletrajz kitöltésének lehetősége a “Profil / Önéletrajz” menüpont alatt található, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/cv webcím alatt.
Az önéletrajz kitöltésével lehetősége van állásajánlatokra jelentkezni.

Érdeklődési kör
Az érdeklődési kör funkcióval meg tudja határozni, hogy milyen érdeklődési körökben kapjon értesítést
a rendszertől. Ezt a funkciót a “Profil / Érdeklődési kör” menüpont alatt találja, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/interests webcím alatt.
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Az érdeklődési kör mentése után, ha ebben az érdeklődési körben kerül fel új álláshirdetés, akkor a
megadott e-mail címre a rendszer értesítést küld, amelyet megtekinthet és ha érdekesnek tűnik, akkor
jelentkezhet is rá.

Interjú időpontok
Ha Ön jelentkezett egy álláshirdetésre és leegyeztettek a munkáltatóval egy időpontot az interjúra,
akkor a “Profil / Interjú időpontok” menüpontban, vagy a https://boltidolgozokportalja.hu/interviews
webcím alatt találja meg a beérkezett interjú kérvényeket. Ezeket a kérvényeket megtekintheti,
elfogadhatja és elutasíthatja.
Elfogadás esetén bekerül a “Naptár” funkcióba.

Beadott jelentkezések
A beadott jelentkezéseket álláshirdetéshez a “Profil / Beadott jelentkezéseim” menüpontban, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/job-applies webcímen érheti el. Itt találja listázva azokat az
álláshirdetéseket, amelyekre benyújtotta a jelentkezését.
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Az álláshirdetés dobozára kattintva megtekintheti a hirdetés részleteit.

Kedvenc álláshirdetések
Kedvencek közé teheti az álláshirdetéseket. Ezt a funkciót egy álláshirdetés megnyitása utána tudja
megtenni a “Kedvenc” gombra kattintva.

A kedvenc álláshirdetéseket pedig a “Profil / Kedvenc álláshirdetéseim” menüpontban, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/favorite-jobs webcímen érheti el.
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Az álláshirdetés dobozra kattintva tekintheti meg a kedvelt hirdetést.

Abban az esetben, ha el szeretné távolítani a kedvencek közül az adott hirdetést, akkor kattintson a
listában a “Kedvenc” gombra.

Mentett szűrőprofil
A rendszerben 3 darab szűrőprofilt menthet el, amivel később leegyszerűsíti a részletes keresés
folyamatát és egy kattintással el tudja érni a kívánt álláshirdetéseket.
A szűrő profil elmentésének lehetőségét a részletes kereső megnyitásával tudja elérni, ami az
“Álláshirdetések / Részletes szűrés” menüpont alatt található.

A részletes szűrésre kattintva az alábbi szűrő oldal jelenik meg.
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A szűrő profil mentéséhez kattintson a “Szűrés mentése” gombra. A gombra kattintva elő fog jön egy
felugró ablak, ahol a szűrő profil nevét tudja meghatározni, ezáltal később könnyebben be tudja
azonosítani azt.
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Az elmentett szűrő profilokat a “Profil / Mentett szűrőprofilok” menüpont alatt, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/job-profiles webcím alatt találja.

A mentett szűrés futtatásához kattintson a szűrő dobozra és automatikusan a leszűrt álláshirdetések
fognak megjelenni az Ön számára.

Ha szeretné eltávolítani a szűrőprofilt, akkor kattintson az “Eltávolítás” gombra.

Naptár
A naptár funkció a “Profil / Naptár” menüpontban érhető el, vagy
a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/calendar webcímen. A naptárban találhatók meg olyan
időpontok, mint az elfogadott interjúidőpont.
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Kompetencia kérdőív
A kompetencia kérdőív kitöltésével meg tudja tekinteni, hogy milyen pozíció illik legjobban az Ön
kompetenciájához egy részletes felmérés alapján.
A kompetencia kérdőívet a “Profil / Kompetencia kérdőív”
https://boltidolgozokportalja.hu/account/competence webcímen éri el.
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menüpontban,

vagy

a

A kompetencia kérdőív mentése után megkapja a pókháló diagramját. Ezt a pókháló diagramot tudja
összehasonlítani bizonyos munkakörök diagramjaival és így megtalálni a megfelelő pozíciót, ami illik
Önhöz.

A diagram alatt kiválaszthatja a munkaköröket és automatikusan megjelenik az összehasonlítani kívánt
diagram.

Értesítések
Az értesítések funkció a “Profil / Értesítések” menüpont
https://boltidolgozokportalja.hu/account/notification webcím alatt.

alatt

található,

vagy

a

Itt rendszer üzenetek jelennek meg különböző tevékenységekről, ezáltal figyelemmel követheti, hogy
mikor történt lényeges aktivitás az oldalon.
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Álláshirdetés keresése
Álláshirdetéseket csak bejelentkezett felhasználói fiókkal kereshet. Ezt a lehetőséget az
“Álláshirdetések”
menüpontra
kattintva
érheti
el,
vagy
a
https://boltidolgozokportalja.hu/allasajanlatok webcím alatt.

Részletes kereső
A részletes kereső funkcióval tovább szűrheti bizonyos kritériumok alapján az állásajánlatokat. Ezt a
lehetőséget az “Álláshirdetések / Részletes szűrés” menüpontra kattintva tudja elérni, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/allasajanlatok/szures
webcím alatt.
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Munkáltatói felhasználói fiók (profil) használata
Felhasználói fiók szerkesztése
A
felhasználó
fiók
adatainak
szerkesztése
bejelentkezés
után
a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/profile linken érhető el, vagy a felső menüsorban található
bejelentkezési névre kell kattintani, ahol legördül egy menü, ott a Profil menüpont kiválasztása.

Ha sikeresen a “Profil” menüpontra kattintott, akkor megnyílik az adatok szerkesztése oldal.

Az adatok módosítása után a “Mentés” gombra kattintva tudja elmenteni a változtatásokat.
E-mail cím változtatása esetén Ön egy hitelesítő e-mailt fog kapni a regisztrációhoz hasonlóan. A
további használathoz ugyanúgy meg kell erősítenie az e-mail címét.
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Felhasználói fiók törlése
A “Profil” menüpontra kattintva megjelenik a Fiók adatok szerkesztése oldal, ahol a fiókot törölni tudja
a rendszerből.

A “Fiók törlése” gombra kattintva kapni fog egy felugró ablakot, ahol a jelszavát kell beírnia a fiók
végleges törléséhez.
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Vállalkozás adatainak szerkesztése
A vállalkozói adatok szerkesztése bejelentkezés után a “Profil / Vállalkozás” menüpontban érhető el,
vagy a https://boltidolgozokportalja.hu/account/company webcímen.

A “Mentés” gombra kattintva tudja elmenteni a változtatásokat.

Álláshirdetések kezelése
A vállalkozás hirdetés kezelője bejelentkezés után a “Profil / Álláshirdetéseim” menüpontban található,
vagy a https://boltidolgozokportalja.hu/account/jobs webcímen.
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A “Hirdetés feltöltése” gombra kattintva tud létrehozni új hirdetést.

A beviteli mezők kitöltése után a “Hirdetés feladása” gombra kattintva tudja létrehozni a hirdetést a
rendszerben. Ez a hirdetés nem fog automatikusan megjelenni a találati listában, ugyanis először az
adminisztrátornak kell elbírálni, hogy megfelel-e a hirdetés a szabályzatnak.
A saját álláshirdetések listázásakor pedig a “Felülvizsgálat alatt” státusz jelenik meg.
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Ha az adminisztrátor elutasította a hirdetést, akkor a profilban megadott e-mail címen értesítjük róla.
Továbbá a listázásnál a “Visszaküldve módosításra” státusz fog megjelenni.

Az álláshirdetés szerkesztéséhez kattintson az adott álláshirdetés dobozára a listázóban.
Ha visszaküldésre került a hirdetés, akkor a hirdetés szerkesztésekor látja a visszautasítás indokát.
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A módosítás elvégzése után újra “Felülvizsgálat alatt” státuszba kerül a hirdetés. Ez a folyamat több
alkalommal is előfordulhat, attól függően hány alkalommal találnak az adminisztrátorok hibát a
hirdetésben.

Ha az adminisztrátorok sikeresen elfogadták az álláshirdetést, akkor a hirdetés “Aktív” státuszba kerül.

Ebben az esetben a hirdetés már megjelenik az álláshirdetések listázásánál is.
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Ha a továbbiakban nem szeretné hirdetni az állásajánlatot, akkor törölheti azt az álláshirdetés
szerkesztési oldalán.

Az álláshirdetés törléséhez az “Eltávolítás” gombra kell kattintani. Kattintás után felugrik egy ablak,
ahol kötelező visszajelzést küldenie, hogy sikerült-e megtalálni a megfelelő munkavállalót.

Az opció kiválasztása után már véglegesen törölhető a rendszerből a hirdetés a “Végleges törlés”
gombra kattintva.

Interjú kezelés
Az interjú időpontok az adott álláshirdetés alatt találhatók meg. Ehhez navigáljon a “Profil /
Álláshirdetéseim” menüpontra. Majd válasszon ki egy hirdetést.
Ha jelentkezett valaki az ajánlatra, akkor legfelül listázódnak a jelentkező személyek.
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A listában látszik, hogy még nincs megadva időpont. Az időpont létrehozásához kattintson a naptár
ikonra.
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Az interjú időpont rögzítéséhez adja meg a kezdő- és befejező időpontokat, illetve az interjú helyszínét.
A sikeres létrehozás után az időpont “Elfogadásra vár” státuszba kerül.

Ha az interjúalany elutasítja az időpontot, akkor “Elutasítva” státuszba kerül.

Ha az interjúalany elfogadja a hirdetést, akkor “Elfogadva” státuszba kerül az időpont, továbbá
megjelenik a naptárban is.
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Álláskeresők funkció
Az álláskeresők funkció a “Profil / Álláskeresők funkció” menüpontjában található, vagy a
https://boltidolgozokportalja.hu/resumes webcímen érhető el. A funkció használatához először
hozzáférést kell kérni az adminisztrátoroktól. Ha még nincs beküldött kérvénye, a rendszer
automatikusan a kérvényező oldalra irányítja.
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Sikeres hozzáférés igénylés után már csak az elbírálásra kell várni, addig is az alábbi oldal fogja fogadni.

Sikeres elbírálást követően kereshet a publikus önéletrajzok között.

Értesítés álláskeresőkről
Az Értesítés álláskeresőkről funkció a “Profil / Értesítés álláskeresőkről” menüpontjában található, vagy
a https://boltidolgozokportalja.hu/resume-notification webcímen érhető el. A funkció használatához
először hozzáférést kell kérni az adminisztrátoroktól. Ha még nincs beküldött kérvénye, a rendszer
automatikusan a kérvényező oldalra irányítja.
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Sikeres hozzáférés igénylés után már csak az elbírálásra kell várni, addig is az alábbi oldal fogja fogadni.

Adminisztrátori jóváhagyás után elérhetővé válik a funkció, ahol meg tudja határozni, hogy érdeklődési
körök alapján szeretne rendszer értesítést kapni a profilban megadott e-mail címre.
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Ha elmentette az érdeklődési köröket, amint publikussá válik egy önéletrajz az adott érdeklődési
körben, a rendszer automatikusan értesíteni fogja Önt.

Naptár
A naptár funkció a “Profil / Naptár” menüpontban érhető el, vagy
a
https://boltidolgozokportalja.hu/account/calendar webcímen. A naptárban találhatók meg olyan
időpontok, mint például az álláshirdetés lejártának időpontja, vagy elfogadott interjúidőpont.
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Értesítések
Az értesítések funkció a “Profil / Értesítések” menüpont
https://boltidolgozokportalja.hu/account/notification webcím alatt.

alatt

található,

vagy

a

Itt rendszer üzenetek jelennek meg különböző tevékenységekről, ezáltal figyelemmel követheti, hogy
mikor történt lényeges aktivitás az oldalon.
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