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1. Generelt
1.1: Tilføjelse til Vilkår
Der er i ’Vilkår for brug af Jobnet for Arbejdsgivere’ tilfçjet nedenstående information:

1.2: Tekstændring til link om fleksjob under ’Fakta om jobcentrenes tilbud’
I menupunkt ’Fakta om jobcentrenes tilbud’ under menuen ’Hjælp’ er teksten på link til fleksjob
ændret fra ’Tilskud til ansættelse af person i fleksjob’ til ’Ansættelse på af person i fleksjob’ – se
skærmdump på næste side.
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2. CV-søgning
2.1: Fejl ved visning af set CV på søgeresultatside
Når et CV blev åbnet fra en søgeresultatside, oprettet ved brug af en søgeprofil, fejlede visningen,
når man vendte tilbage til søgeresultatsiden. I stedet for at vende tilbage til det sted på søgelisten,
man var nået til, blev arbejdsgiveren fejlagtigt ledt tilbage til toppen af søgeresultatsiden. Fejlen er
rettet.
2.2: Valg af antal viste CV’er pr. side blev fejlagtigt nulstillet efter visning af CV
Når arbejdsgiveren ændrede visningen af antal CV’er pr. side i søgeresultatet, oprettet ved brug af
en søgeprofil, blev dette nulstillet, når han havde valgt at få vist et CV og efterfølgende vendte
tilbage til søgeresultatsiden. Fejlen er rettet.
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3. Annoncer
3.1: Jobannonce med postnummer 3910 Kangerlussuaq kunne ikke oprettes
Det var ikke muligt at oprette en jobannonce med et arbejdssted med adresse i postnummer 3910
Kangerlussuaq. Der blev vist besked om, at postnummeret var ugyldigt. Fejlen er rettet.
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