Manual til tidsregistrering
Kære kandidat
Her følger en kort vejledning til de vigtigste funktioner under tidsregistrering, hvor du har
mulighed for at opdatere dine lønoplysninger, registrere dine timer, besvare jobtilbud og
se dine kommende vagter.
Login via tidsregistrering i øverste højre hjørne på www.randstad.dk eller via mitRandstad.
Benyt det samme login som da du oprettede dig.
Har du glemt din adgangskode, kan du bruge funktionen ”glemt din adgangskode?” på
login siden.

Tidsregistrering
Gå til ”Tidsrapportering” for at foretage din tidsregistrering, log på med din e-mail og
adgangskode.

Her har du oversigt over dine timer:

I kolonnerne ”Fra/Til” og ”Pause” kan du tilpasse møde- og sluttidspunkt samt varigheden
af din selvbetalte pause. Har en del af dine timer været overarbejde, kan du skrive det i
bemærkningsfeltet på dagen.

Godkendelse af timer
Når du har tilpasset dine mødetider, skal du godkende dine timer, så de registreres i
Randstads it-system. Hvis du kun godkender en dag ad gangen, kan du bruge knappen
”Gem” for neden. Hvis du ønsker at godkende alle dage på én gang, trykker du på ”Uge
fuldført”.

Når timerne er godkendt vil der være flueben i kolonnen ”Færdig” helt til venstre i billedet
(som ovenfor). Hvis du har behov for at rapportere flere uger, kan du navigere videre til
andre uger ved hjælp af piletasterne øverst til venstre. Hvis der mangler en dag, kan du
selv tilføje yderligere en dag, men vi anbefaler, at du tager kontakt til din konsulent og
informerer herom.
NB – din lønseddel vil være tilgængelig via E-boks. (www.e-boks.dk)

Jobtilbud
Under fanen jobtilbud, kan du se de jobs, du er blevet tilbudt af din Randstad konsulent.
Disse jobs har du mulighed for at klikke på ”nej tak” eller ”vis interesse” til. Når du har
trykket på en af valgmulighederne, forsvinder vagten fra listen. Dermed ved du altid,
hvilke vagter på listen du mangler at tage stilling til.
NB: Det er vigtigt at understrege, at ”Vis interesse” ikke betyder, at man har fået jobbet.
Man har først fået vagten, når man modtager en vagtbekræftelse fra konsulenten enten
via SMS, mail eller opkald.

Når du klikker på en vagt, kan du se yderligere informationer om vagten, såsom
arbejdssted og eventuelle kommentarer fra Randstad-konsulenten.

Mine vagter
Under menupunktet ”Mine vagter” vises detaljerede oplysninger om bookede vagter/dage.
Ved at klikke på den enkelte vagt kan du se arbejdssted og eventuelle kommentarer fra
Randstad-konsulenten.

Min profil - Lønoplysninger
Under min profil finder du dine lønoplysninger, hvor du har mulighed for at indtaste det
kontonr., som du ønsker din løn overført til. Send gerne en mail til lon@randstad.dk, hvis
du ændrer dit kontonr. i løbet af din ansættelse, så vi sikrer os, at lønnen bliver overført
korrekt.
Det er også under min profil, at du har mulighed for at indtaste navn og telefonnr. på din
nærmeste pårørende.
Du er altid velkommen til at kontakte din konsulent eller Randstad på tlf. 33 93 08 00, hvis
du har brug for hjælp.

