Olika sms, och vad betyder vad?
I Vakansförmedlingen är sms:en valbara och kan anpassas efter beställda
arbetspass och dig som timanställd. Vissa sms kan man svara på och andra
inte. Nedan kommer en beskrivning av de olika sms:en. Vi har 5 stycken
nummer till sms funktionen.

Sms som inte ska besvaras
Direktbokning
Hej!
Du är bokad på Bemanningsenheten den 3/4 07:00-16:00
Vid frågor angående bokningen kontakta
Bemanningsenheten tel 0120-832 51
Detta sms bekräftar att det är ditt arbetspass eftersom du har tid ute i
systemet som exakt överensstämmer med beställningen. När du får detta sms
är du inbokad och förväntas komma till arbetsplatsen.
Direktbokning flera pass
Hej!
Du är inbokad på; Bemanningsenheten flera pass from 3/4 tom 4/4
För tider se eCompanion.
Hälsningar Bemanningsenheten
Bekräftelse på dina arbetspass om du har tid ute i systemet som exakt
överensstämmer med beställningen eller att vi kommit överens om flera
arbetspass via telefonen. När du får detta sms är du inbokad och förväntas
komma till arbetsplatsen.

Om vi ändrar din bokning
Obs! Den 3/4 har vi gjort en förändring i din bokning.
Hälsningar Bemanningsenheten.
Detta sms får du om vi gör en förändring i din bokning. Ex: byte av
arbetsplats, ändrad tid eller avbokning.

När någon svarar JA innan dig
Hej!
Arbetspasset på Bemanningsenheten 3/4 07:00-16 är ersatt med en annan
person.
Vänliga hälsningar Bemanningsenheten.
Har du lite jobb? Ring gärna för att se vad som finns 832 51
Detta sms skickas ut som information till dig om du tidigare fått en förfrågan
om ett arbetspass så du ska kunna veta att det är tillsatt med en annan
person.
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Sms som ska besvaras med JA eller NEJ
Förfrågan endast till dig
Hej!
Har du möjlighet att arbeta på Bemanningsenheten 3/4 07:00-16:00
Vid frågor angående arbetspasset kontakta
Bemanningsenheten 0120-832 51.
Kan du? Svara JA, Vid förhinder svara NEJ
Detta sms används om din önskade tid avviker med små marginaler ifrån
beställningen. Svara så snart du har möjlighet även om du har förhinder så
vi kan jobba vidare med beställningen.

Förfrågan många personer
Hej!
Har du möjlighet att arbeta på Bemanningsenheten 3/4 07:00-16:00
Vid frågor angående arbetspasset kontakta
Bemanningsenheten 0120-832 51.
Frågan är ställd till flera. Kan du? Svara JA, Vid förhinder svara NEJ
Detta sms används om din önskade tid avviker helt ifrån beställningen.
Svara så snart du har möjlighet även om du har förhinder så vi kan jobba
vidare med beställningen.
Förfrågan om flera pass
Hej!
Vi har ett antal arbetspass på Bemanningsenheten
Det gäller dessa tider; 3/4 07:00-16:00 ,4/4 13:30-21:00.
Har du möjlighet att arbeta dessa pass? Svara JA.
Om du inte kan jobba något av passen svara NEJ.
Vid frågor angående tiderna eller om du endast kan arbeta vissa pass
kontakta Bemanningsenheten 0120-832 51.
Detta sms används om vi fått beställning på flera pass och din önskade tid
avviker ifrån beställningen. Svara så snart du har möjlighet eller ring om du
kan arbeta några av passen. Viktigt att du svarar även om du har förhinder
så vi kan jobba vidare med beställningen.
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