
HVORDAN
REGISTRERER JEG MEG SOM 
TILBYDER I LUADO-APPEN



SLIK GÅR DU FREM

For å bli godkjent som fikser/tilbyder på Luado 
må du gjennom en registrering som tar ca. 10 
minutter å gjennomføre
Du må ikke gjøre alt på en gang, men vi 
anbefaler at man gjennomfører hver hoveddel 
før man evt. tar en pause før neste del gjøres.

Del 1: Registrer en fikser-profil på Luado (10 
min)
Del 2: Vi sjekker din profil. Du får beskjed fra 
oss når du blir godkjent



1. REGISTRER DEG

Klikk deg inn på  
http://luado.no/users/sign_up?type=helper 
Du kan benytte PC, mobil eller app

Registrer deg enten med Google konto, eller lag 
en bruker med din e-post adresse
Følg instruksjonene underveis

http://luado.no/users/sign_up?type=helper


2. PERSONINFORMASJON

Last opp et profilbilde (nærbilde av ansikt)
Fyll ut nødvendig og påkrevet informasjon 
Les og aksepter vilkår
Klikk på knappen “REGISTRER”

NB! Send også ditt profilbilde til kaja@luado.no slik 
at Luado kan koble bilde sammen med Seniorene sin 
logo, som vist i eksempel under.

mailto:kaja@luado.no


3. BEKREFT MOBILNUMMER

Bekreft at mobilnummer er riktig
Oppgi 4-sifret kode du mottar fra oss
Hvis du ikke mottar melding, be om å få tilsendt 
på nytt.
Får du fortsatt ikke melding med kode? Kontakt 
oss på hei@luado.no så sjekker vi om ditt 
mobilnummer er lagt inn feil.

mailto:hei@luado.no


4. GODKJENN VILKÅR

Les over og bekreft at du oppfyller/samtykker til 
våre vilkår for å tilby hjelp på Luado



5. KNYTT PROFIL TIL SENIOR AS

Kryss av for valg nr 2 “ufaglært håndverker”
Oppgi organisasjonsnummer 916 866 070 
(Seniorene AS) som vist på skjermen
Klikk “LAGRE OG VIDERE”

916 866 070



6. INFORMASJON OM SENIOR AS

Systemet henter automatisk opp informasjon 
registrert på Seniorene AS i enhetsregisteret. 
Du skal ikke endre på dette
Informasjon lagt inn “Om bedriften” skal du ikke 
endre på

Under seksjonen “Kontrakt, Forsikring, Garanti” 
kryss av på valg 1 (standard kontrakt) og  
kryss av på valg 2 (forsikring) dersom dette 
allerede ikke er utfylt 
IKKE sett kryss av for garanti

Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



7. INFORMASJON OM DEG

Gi en kort og konkret beskrivelse av hvorfor 
kjøper skal velge nettopp deg
Teksten bør være selgende og på en god måte 
gi kjøper et inntrykk av hvem du er og hva dine 
sterke sider er overordnet. PS! Senere i 
registreringen kan du beskrive mer i detalj din 
erfaring og kompetanse med den type tjenester 
du vil tilby gjennom Luado
Denne teksten vil være synlig på din profil når 
kjøper velger mellom ulike tilbydere, så sammen 
med ditt profilbilde er dette på mange måter ditt 
ansikt utad på Luado

Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



8. HVILKE TJENESTER VIL DU TILBY?

Marker de tjenestene du ønsker å tilby til kunder 
via Luado-appen.
Når du har valgt en hovedkategori må du krysse 
bort evt. underkategorier du ikke ønsker å tilby
Det er ingen begrensning i antall kategorier man 
kan velge å tilby sin hjelp innen så fremt man 
har erfaring og ferdigheter
NB! Se informasjon neste side for tjenester 
du som ansatt i Seniorene AS IKKE skal 
tilby.

Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



TJENESTER SOM IKKE SKAL  
TILBYS VIA SENIOR AS

IKEA-montering —> Ikke “Hent og monter” 
kategorien
Husarbeid —> Ikke vaskehjelp kategori
Snekkerarbeid —> Ikke kategoriene “Dører/
vinduer” og “Vegger/tak”
Mur og flisarbeid —> Ikke kryss av for 
“Flislegging”, Pigging/sliping”, “Støping” og 
“Membran”
Flyttehjelp (transport)
Bortkjøring av avfall
Vedlikehold båt/bil —> Ikke kryss av dekkbytte



9. BESKRIV DIN ERFARING

Gi en tydelig beskrivelse av hvilken erfaring du 
har med aktuelle tjeneste
Kundene vil se denne teksten når de får opp din 
profil og har søkt på feks. IKEA-montering
Husk at denne teksten som regel vises sammen 
med teksten om deg selv så prøv å ikke bli for 
generell her
Har du referansebilder fra tidligere oppdrag, last 
disse gjere opp her
Oppgi deretter din erfaring ved å markere på en 
skala fra 1-5. Hvor 1-2 er “Liten erfaring” 3-4 er 
“Middels erfaring” og 5 er “Mye erfaring”

Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



10. HVOR VIL DU JOBBE?

Marker hvor du ønsker å tilby din hjelp ved å dra 
det røde området inn/ut
Det grå området i bakgrunnen er det området vi 
i første omgang vil tilby tjenester til huseiere og 
bedrifter

Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



11. DIN TIMEPRIS

Oppgi 354 kroner som din grunnpris. Mva vil 
automatisk legges til
Pris til kunde skal bli 530 kroner
Under valget “Utbetaling” oppgi kontonr  
3633.68.99677 (til Seniorene AS)
Kryss deretter av for begge valgene under 
“Samtykke” seksjonen
Velg deretter “Vipps/Faktura” for betaling av 
utlegg. Alle timer skal registreres og betales 
via Luado
Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



12. DETALJER

Følg instruksjonene på siden
Husk at dersom du setter “minste varighet” høyt 
og ikke vil ta jobber som er kort tid i fremtiden vil 
du få tilbud om færre jobber
Start gjerne med 1-2 timer som minste varighet 
og 6 timer før som “Tid før oppdrag”
Kryss av type kjøretøy du disponerer. Dersom 
du har tilgang på varebil eller tilhenger er dette 
en bonus hvis du også tilbyr kjøreoppdrag 
(enklere flytteoppdrag og bortkjøring av avfall)

Klikk deretter på knappen “LAGRE OG 
VIDERE”



13. DIN PROFIL ER REGISTRERT

Gratulerer din profil er nå fullført
Velkommen som fikser i Luado-appen
Før du er klar for å tilby din hjelp vil vi i Luado se 
over profilen og godkjenne dersom alt stemmer. 



15. GRATULERER DU ER GODKJENT

Når vi har sjekket din profil manuelt i våre 
systemer og alt er ok vil vi godkjenne deg
Du vil deretter motta en e-post fra oss som 
bekrefter dette og med nyttig informasjon (se 
bilde til høyre)

Når du er godkjent er du klar for å tilby din hjelp 
og du trenger kun å oppdatere din kalender med 
ledig tid



SPØRSMÅL?
SEND E-POST TIL 
HEI@LUADO.NO 

mailto:HEI@LUADO.NO

