
Kandidatportalen – veileder 
 

Kandidatportalen – APP/Mobil 
For å laste ned APP til mobil kan du benytte deg av følgende lenker:  

Webtemp App – Apple IOS 

Webtemp App – Android/Google Store 

Dersom du allerede har lastet ned appen fra App Store eller Google Play Store kan du åpne appen, og 

logge inn.  

Logg inn (fyll inn e-postadresse og passord):  

 

https://itunes.apple.com/us/app/webtemp/id1279763345?l=nb&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webtempapp


Dersom det er første gang du logger deg inn i APP-versjon vil du få beskjed om å godta brukervilkår, 

samt å danne din egen personlige PIN-kode knyttet til fremtidig login.  

 

 

Du vil deretter bli sendt til forsiden i innlogget app.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slik ser forsiden din ut. Rød pil viser hvor du trykker for å åpne meny-valgene dine: 

 

 



Registrering av informasjon:  

For å endre eller registrere informasjon, klikker du på «Registrere/Redigere min CV» under meny-

valgene. 

 

 



Du vil nå bli sendt til en liste med flere felter til utfylling. Listen over felter vil se slik ut: 

 

 

 

I tilfeller hvor vi mangler informasjon om ditt personnummer/D-nummer eller 

kontonummer/bankdetaljer vil du få felter tilsvarende disse til utfylling: 

 

 

 



Tilgang til dokumenter (Arbeidsavtale, lønnslipp og andre relevante dokumenter): 

For å åpne listen over dine personlige dokumenter, som arbeidsavtalen din, lønnslippene dine eller 

andre relevante dokumenter, må du klikke deg inn på «Dokumenter» under meny-valgene: 

 



Dette vil føre deg inn på følgende side, hvor du får opp dokumentene som er tilgjengeliggjort for deg: 

 

 



Tilgang til timelister – føring av timer:  

I portalen er det ventet at du som medarbeider fører dine egne timer. Dette gjør du ved å klikke deg 

inn på meny-valget; «Timelister/Oppdragsoversikt»: 

 



Du blir deretter sendt til siden hvor du har oversikt over oppdragsperiodene dine. Velg 

forstørrelsesglasset tilhørende til den perioden du ønsker å føre timer for:  

 

 



Du vil så bli sendt til kalenderoversikt, hvor du kan føre timene. Du kan navigere deg rundt enkelt 

dager slik bilde nedenfor viser, eller du kan trykke på «Alle dager» for å åpne en utvidet oversikt: 

 



Du skal her føre status på hver av dagene, samt tidspunkt og benyttet pause. 

Dersom du velger «Alle dager» vil oversikten din se slik ut:  

 



Status for hver enkelt dag har følgende alternativ:  

 

 

For dagene du har arbeidet, lar du statusen stå som «På jobb/At work», og fører tidspunkt og pause.  

For dagene du ikke har arbeidet, fører du «Ikke på jobb/Not at work», sett at grunnen ikke er at du 

har vært syk eller andre av de følgende statusene.  

På dager hvor du fører status «Ikke på jobb/Not at work» trenger du ikke redigere tidspunkt/pause.  

 

Når du er ferdig med å føre timene dine trykker du på «Send til behandling» øverst på siden. 

Dersom du ikke er ferdig med 

føringen, og ønsker å fortsette ved en 

annen anledning, trykker du «Lagre 

kladd». 


