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Teknologi og HR 
kan ikke skilles ad
Maskiner, teknologi og mennesker fremstilles 
ofte som modpoler. For Moment har teknolo-
gi altid været uløseligt forbundet med godt 
HR-arbejde og tilfredshed blandt både kandi-
dater og kunder.

I vores arbejde har vi derfor altid prioriteret 
teknologi højt. Vi har gennem tiden været 
på forkant med den udvikling, vi i dag ser i 
rekrutteringsbranchen: Videointerviews, digital 
tidsregistrering, online jobopslag, vikarbooking 
via en app mv. 

PLUG AND PLAY: DIGITAL REGISTRERING SPARER 

TID OG MINIMERER FEJL

Med vores digitale tidsregistrering, plug and play, stempler 
vikarerne ind og ud af  vagter og pauser med deres syge-
sikringskort på specialdesignede aflæsere. Hvis en vikar 
har glemt sit kort, kan systemet fjernstyres, så Moment 
kan stemple vikaren ind i stedet. Systemet taler desuden 
sammen med Moments vagtplanlægningssystem, Bright 
Planning, som automatisk sikrer, at det er de rigtige vika-
rer, der er mødt ind på det rette tidspunkt.

Peter Jørgensen er Operational Manager i Prime Car-
go og beskriver det sådan her: ”Før i tiden brugte vi mange 
administrationstimer på manuelt at nedskrive, hvilke vikarer der 
fx var gået før tid og på at tjekke, om timerne stemte overens med 
den samlede månedlige timeopgørelse. Med det nye system kan vi 
godkende timerne dagligt og altid regne med, at fakturaen stemmer 
overens med det, vi har godkendt.”

JOBMAILEN: Vores jobmailmodtagere får altid de 
nyeste job sendt direkte til deres mail, og jobmailens 
mobiltilpassede design gør det nemt for dem at søge 
job direkte fra mobilen. 
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Med Bright View har videointerviews længe været et led 
i rekrutteringsprocessen hos Moment. Metoden er enkel: 
Kunden udvælger i samarbejde med rekrutteringskonsu-
lenten en række spørgsmål, der bliver sendt via et link til 
de mest kvalificerede kandidater i ansøgningsfeltet. Her-
efter kan kandidaterne i ro og mag besvare spørgsmålene, 
mens de optager sig selv, hvorefter videoen sendes retur til 
konsulenten.

Merete Pitters bruger som rekrutteringskonsulent ofte 
Bright View og giver det disse ord med på vejen: ”Med 
videointerviews har vi mulighed for at vurdere karaktertræk ved 
kandidaten – herunder fysisk fremtoning og måden at præsentere sig 
på. Det giver en ekstra indsigt, når vi skal beslutte, hvilke kandidater 
vi ønsker at se til personlige samtaler. Samtidig er det smart, at man 
ikke er bundet til tid og sted, men har mulighed for at se præsentatio-
nen af  kandidaten, når det passer bedst. 

MOMENT MESSENGER: MOMENT PÅ MOBILEN 

Hos Moment har vi udviklet appen Moment Messenger, 
der letter den daglige kommunikation mellem vikarer og 
rekrutteringskonsulenter. Med appen kan vikarerne med 
få klik byde ind på ledige vagter og få besked ved ændrin-
ger eller bookede vagter. Den giver desuden vikarerne 
direkte adgang til deres vagtplan og til at registrere de 
timer, de har arbejdet. 

Næste version af  appen er på trapperne og kommer til 
at indeholde et jobsøgningsunivers, hvor jobsøgere kan 
få direkte besked om relevante job, så snart de bliver 
slået op. De kan derfor nemt og hurtigt søge det via 
deres mobil.  

BRIGHT VIEW: VIDEOINTERVIEWS OPTIMERER 
REKRUTTERINGSPROCESSEN 

KUNDEPORTALEN: Vores kunder har gennem kun-
deportalen adgang til at se og godkende vikartimer, 
vagtplaner, fakturaer og meget andet - døgnet rundt.

BRIGHT PLANNING: Vores vikarer har adgang til 
Bright Planning via vores hjemmeside, og her kan 
de lægge vagtønsker.

Tildeling af vagter
Når du har trukket en vagt ned på en eller flere 
vikarer og efterfølgende højreklikker på vagten/
markeringen af flere vagter, så kan du vælge 
mellem at ”Tildel vagter til vikarer” eller ”Tildel 
vagter til vikarer og send besked”. 


