Dansk Friskoleforening og Jobindex tilbyder
effektiv annoncering efter nye medarbejdere,
på Danmarks mest besøgte jobsite
Profilannonce:
Stillingsopslaget ligger online i op til 4 uger. Det ligger i den øverste del af den valgte kategori
på vores hjemmeside, når en kandidat går ind på Jobindex. Jeres logo er aktivt på annoncen
og kan linke direkte til jeres hjemmeside (effektiv trafikskaber).
Annoncen bliver ligeledes sendt ud i de mailagenter, som har interesse for jeres opslag.
Pris pr. opslag kr. 1.280,- + moms
(normalpris 2.995,- + moms)

Profilannonce med CV-match:
En Profilannonce med match ligner en alm. Profilannonce på overfladen, men en af vores
rekrutteringskonsulenter tager stilling til det, I skriver i stillingsopslaget og søger derefter
manuelt aktivt i vores CV-database (pt. 95.000 online CV’er) og sender dem en opfordring til
at søge netop dette job. Især relevant ved lederstillinger eller stillinger med specielle
kompetencer.
Det sikrer os, at vi udvider kandidatfeltet med flere relevante og motiverede ansøgere. Her
rammer vi dem, som ikke er aktivt jobsøgende eller som ikke har en mailagent.
Ydermere er der en genindrykningsgaranti på 2 x 4 uger fra første indrykningsdato + genmatch,
såfremt det mod forventning ikke lykkes at få den rette kandidat i første omgang.
Pris pr. opslag kr. 2.520,- + moms
normalpris 4.995,- + moms)
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Stillingsopslaget sendes direkte til vores produktion: offentligeannoncer@jobindex.dk eller
offentligeannoncermatch@jobindex.dk, cc undertegnede. Får vi opslaget inden kl. 12,
garanterer vi at det er online samme dag. Ellers kommer det online den efterfølgende hverdag.
Hvis det ønskes, kan opdragsgiveren få opslaget til korrektur/godkendelse, inden det sættes
online. Dette skrives blot i mailen til vores produktion.

Skolens logo er aktivt og
kandidaten kanaliseres over på
jeres hjemmeside ved at klikke
på logoet = Effektiv trafikskaber.

Kandidaten ser først
appetizerteksten. Hele opslaget
foldes ud ved, at kandidaten
klikker på overskriften. Kan
også linke direkte til skolens
jobsite, hvis dette ønskes.

Hvorfor vælge Jobindex?
Jobindex gør konstant en stor indsats for at optimere vores jobdatabase til gavn for kandidater og
virksomheder. Vi er den mest besøgte jobdatabase også inden for undervisning*.
Vores CV-database er unik og indeholder et stort antal CV’er, som skal valideres hver 3. måned.
Så vi er den jobdatabase, som har mulighed for at generere langt de fleste kandidater - og vigtigst,
de rigtige kandidater.
Der er mange muligheder og steder at annoncere, men det vigtigste er at kandidaterne er til stede,
der hvor man annoncerer… og det er de på Jobindex.
Kilde: Foreningen af Danske Interaktive Medier (www.fdim.dk)
Aftalen er gældende fra: 30/04 2014 til 29/4 2015
Ved spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Michael Krogh
Account Manager, Offentlig Sektor
Jobindex A/S
Holger Danskes Vej 91
2000 Frederiksberg
Tlf.: +45 38 32 33 55
Dir.: +45 38 32 33 92
Mob.: +45 30 63 65 15
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