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Auranest har skapat marknadens mest kompletta 
jobbflöde som innehåller över 100 000 unika 
annonser, hämtade från över tusen olika karriärsidor, 
rekryteringssajter, ATS-system och databaser.
Jobfeeder låter dig presentera alla lediga jobb var 
som helst, hur som helst och när som helst. Läs mer 
om hur vårt unika jobbflöde kan användas för att 
skapa nya innovativa tjänster.

Arbetsmarknadens mest 
kraftfulla jobbflöde

Jobfeeder

Jobbflödet innehåller över 100 000 unika annonser.



Låt jobbflödet smälta in som del av en förstasida, ha en 
separat helsida som är integrerad med din webbplats, 
integrera data i chatt-dialoger, visa informationen via en 
mobilapp eller skapa nya innovativa tillämpningar direkt 
mot vårt API.

JobFeeder kommer i ett antal färdigförpackade gränssnitts-
lösningar som enkelt kan anpassas till befintlig miljö eller 
skräddarsys för att passa särskilda behov.

Lösningarna kan också integreras i en kedja av komplett-
erande funktioner för att passa olika användarbehov. 
Jobbflödet kan också knytas till andra delar av Auranests 
utbud såsom vår digitala karriärcoach DCC.

Ett jobbflöde i många skepnader
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Färdiga lösningar för olika gränssnitt

Skräddarsy och anpassa färg och form

Komplettera flera gränssnitt i smarta flöden



Vår widget är den absolut enklaste vägen till ett kraftfullt 
lokalt publicerat jobbflöde. Lika lätt som att publicera 
en bild kan din organisation nu presentera aktuella 
jobb direkt på er startsida. Vare sig det gäller aktuella 
jobb kopplade till en viss plats eller specifik kategori 
har det aldrig varit lättare att erbjuda ett aktuellt och 
relevant innehåll.

Jobbflöde som widget - när du hatar att vänta 
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Presentera direkt på startsidan

Realtidsöverblick av arbetsmarknaden

Öka relevans och trafiken på den aktuella sidan

Visa jobb baserat på plats eller radie, eller använd 
förutbestämda söktermer

Auranest
Kommun Lediga jobb

Skola & omsorg Sök

#jobbjustnu
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Just nu finns det 76 lediga jobb i Auranest 
kommun med omnejd (20km)

omsorg vård



Använd vårt gränssnitt som fyller hela sidvyn 
för att skapa en unik jobbsida på er egen
befintliga webbplats. Utnyttja hela skärmens 
bredd för att bygga en tydlig, användarvänlig
och smart jobbsökarsida som kan bli er 
målgrupps naturliga mötesplats för jobbsök.

Skapa enkelt en fullskalig jobbsida

Anpassa visningsalternativ till lokala behov

Kombinera med widget, chat eller DCC

Ge jobbflödet en helsida
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Södertälje, Sverige Heltid

Täljegymnasiet

Gymnasielärare i franska och engelska/annat ämne

2d

Södertälje, Sverige Deltid

Täljegymnasiet

Studie- och yrkesvägledare
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Södertälje, Sverige Deltid

Artursbergs korttidsboende

Sjuksköterska till kväll och nattjänst
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Södertälje, Sverige Deltid

Artursbergs korttidsboende

Sjuksköterska till kväll och nattjänst

Filtrera din sökning Din sökning visar 25 lediga tjänster i Södertälje Kommun

Omfattning

Heltid

Deltid

Timvikarie

Sommarjobb

Feriepraktik

Jobbkategori

Administration, ekonomi 
& juridik (4)

Chefer & 
verksamhetsledare (4)

Drift & underhåll (6) 

Hälso & sjukvård (10)

Pedagogiskt arbete (15)

Socialt arbete (7)

Tekniskt arbete (3)

Skola & omsorg Sök

Hälso- & sjukvård

Hälso- & sjukvård

Hälso- & sjukvård

Pedagogsikt arbete

Pedagogsikt arbete

Translate Anpassa sidor Lättläst Kontakta ossAuranest
Kommun

Kommun
och politik

Skola och 
förskola

Kultur och 
fritid

Miljö och 
Hälsa

Stad och 
trafik

Omsorg och 
socialt stöd

Lediga
jobb



Har ni redan en chatbot som hjälper användaren att
få svar på sina frågor? Många företag, kommuner och
myndigheter låter redan idag sina ‘digitala 
medarbetare’ hantera en del av besökarnas frågor.

Genom att knyta vårt jobbflöde till chatboten kan
besökaren direkt få relevanta svar på exempelvis
vilka jobb en kommun och dess olika bolag erbjuder.
Förväntningarna på denna typ av digital service som
är redo dygnet runt väntas öka kraftigt och deras
förmåga ökar nu snabbt. Men även den bästa 
chatbotbehöver ha rätt data tillhands.

Låt en chatbot berätta om jobben
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Chatt

Visio: Hej! Hur kan jag hjälpa dig?

Det finns just nu 16 536 lediga jobb 
i Stockholm. Vad jobbar du som 
idag?

Det finns just nu många lediga jobb 
som enhetschef i Stockholm. Vill du 
prova vår karriärtjänst för att läsa 
mer om jobben?

Hej, Finns det lediga jobb i 
Stockholm?

Jag jobbar som enhetschef

Ja, gå till jobb.



Vårt jobbflödes-api gör det också möjligt att skapa egna lösningar. 
Koppla samman data i ett större flöde av information eller utveckla nya 
format. Vi har erfarenhet av att arbeta med externa aktörer som dragit 
nytta av kraften i vårt jobbflöde för att skapa sina lösningar.

Bonnier
Bonnier har skapat ett internt flöde för omvärldsbevakning av jobb-
marknaden och leadsgenerering för annonsförsäljningen. 

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen använde dataströmmen från Auranests jobbflöde
som grund för tjänsten JobScanner. Förutom att kunna visa betydligt 
fler jobb än de som listas via Platsbanken använde man tjänsten som 
testbädd för initiativ myndigheten arbetade med för att berika 
annons- och arbetsmarknadsdata.

Bygg egna tillämpningar på våra unika data

Jobfeeder



Auranests har en tjänst som samlar många av våra viktigaste verktyg för 
att stödja den arbetssökande och underlätta hennes processer. Vi kallar 
den Digital Career Companion för vår ambition är att tjänsten blir en 
digital följeslagare till användaren under hela förloppet från att börja leta, 
jämföra och välja mellan olika jobb till att ansöka och till sist förhop-
pningsvis få det nya drömjobbet. 

Exempelvis kan användaren ansöka till jobb direkt i tjänsten utan att 
varje gång skriva in sina data på nytt, hantera all kommunikation där och 
inte minst låta tjänsten upprätta och underhålla personliga konton på 
alla andra karriärsidor som användaren är intresserad av.

Integrera tjänsten till DCC 
- tvåvägskommunikation är roligare

Jobfeeder
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Empowering Individuals
in the Future of Work

Vi utvecklar framtidens arbetsmarknad för att passa 
individens behov framför företagens. Genom att 
automatisera och digitalisera administrativa processer 
stärker vi individens position på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter:    Här finns vi:

www.auranest.com   Lund
info@auranest.com   Bantorget 2
+46 72 898 6673    222 29 Lund

Om Auranest

Jobfeeder


