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Kontakt - Team Offentlig
Tina Ohm Laursen
Salgschef – Team OFF
Telefon: 3832 3449
Mail: tol@jobindex.dk
•
•

Rådgiver og vejleder omkring mulige løsninger
Kundernes sparringspartner indenfor online
annoncering, rekruttering og Employer Branding

Henrik Engstrøm
Key Account Manager
Telefon: 3832 3352
Mail: he@jobindex.dk
•
•
•

Michael Krogh
Account Manager
Telefon: 3832 3392
Mail: mkr@jobindex.dk
•
•
•

Kundekonsulent
Rådgiver og vejleder omkring mulige løsninger
Kundernes sparringspartner indenfor online
annoncering, rekruttering og Employer Branding

Charlotte Clausen
Account Manager
Telefon: 3832 3454
Mail: clc@jobindex.dk
•
•
•

Claus Tandrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon: 3832 3439
Mail: cgt@jobindex.dk
•
•
•

Udfører sourcing- og rekrutteringsopgaver samt
rådgiver og vejleder herom
Matcher kandidater med relevante stillinger
Underviser i Jobindex’ CV-database

•

Kvalitetssikrer jobannoncer på Jobindex
Opsætter jobannoncer på Jobindex, Jobnet og
Job-i-staten
Sparring omkring tekstindhold og udformning

Kundekonsulent
Rådgiver og vejleder omkring mulige løsninger
Kundernes sparringspartner indenfor online
annoncering, rekruttering og Employer Branding

Morten Gregersen
Annoncekonsulent
Telefon: 3832 3441
Mail: mgr@jobindex.dk
•
•
•

Majbritt E. Rasmussen
Annoncekonsulent
Telefon: 3832 3447
Mail: mer@jobindex.dk
•
•

Udbudsansvarlig
Rådgiver og vejleder omkring mulige løsninger
Kundernes sparringspartner indenfor online
annoncering, rekruttering og Employer Branding

Support af Jobindex’ brugere
Annonceopsætning på Jobindex, Jobnet og
Job-i-staten
Sparring omkring tekstindhold og udformning

Donna Walbom-Dicay
Teamleder – Annoncer
Telefon: 3832 3390
Mail: dwd@jobindex.dk
•
•
•

Ansvarlig for Team Offentlig Produktion
Opsætter jobannoncer på Jobindex, Jobnet og
Job-i-staten
Sparring omkring tekstindhold og udformning
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Offentlige virksomheder
vælger Jobindex
Stadig flere offentlige virksomheder høster gevinsterne i samarbejde med Jobindex. Det gælder ikke mindst i forbindelse
med et ansættelsesforløb.
Find de bedste til dit job – ring til os, og du er allerede godt på vej.
Læs mere om Jobindex Team Offentlig under stat, region og kommune på jobindex.dk eller ring til os på 3832 3355.

Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91 2000 Frederiksberg Tlf. 3832 3355 info@jobindex.dk www.jobindex.dk

Profilannonce + CV-match
og genindrykningsgaranti
Vil du have dit ledige job eksponeret overfor
relevante kandidater?
Når du får CV-matchet dit ledige job, får du eksponeret din stilling overfor relevante kandidater, der måske ellers ikke ville se din jobannonce. Jobindex’ rekrutteringskonsulenter er
specialister i at søge i CV-databasen, som i dag rummer over 100.000 online CV’er. Gennem
en kvalificeret søgning sender vores rekrutteringskonsulenter en personlig mail til fagligt
kvalificerede kandidater med en opfordring om at søge jobbet.
DET TILBYDER VI:
•
Yderligere målrettet eksponering af din jobannonce
•
En motiverende og personlig henvendelse til relevante kandidater
•
Genindrykningsgaranti på din jobannonce på op til 12 uger
Gratis eksponering af din annonce overfor besøgende på Berlingske (b.dk) og
•
Berlingske Business (business.dk)
DET SIGER KUNDERNE: ”Vi gik over til CV-match, dels fordi det giver en mulighed
for at nå personer, der ikke er så aktive jobsøgende, men har givet deres CV til
Jobindex. For Scanbur giver det et større ansøgerfelt, og vi har fået en stilling besat på
denne måde og har nu fået den helt rigtige Customer Service Manager.”
Scanbur Corporation
DET SIGER KANDIDATERNE: ”D. 20. februar sendte du mig en mail via Jobindex
CV-database vedrørende et job som ‘Customer Service Manager’ hos Scanbur A/S. Jeg
vil lige fortælle dig, at jeg har fået jobbet - og havde du ikke sendt mig den mail, var
dette ikke sket. Derfor vil jeg takke for, at Jobindex var så dygtige til at matche mit CV
til dette job! ”
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Ring til din kontaktperson hos
Jobindex for at høre nærmere.

Virksomhedsprofil
Brug Jobindex til at præsentere
din virksomhed som arbejdsplads

Bliv vist først i
søgninger

Et stærkt employer brand
Indrykker du jobannoncer, og kan du se fordelen i en sammenhængende
og overskuelig præsentation af din virksomhed? Ønsker du at give fremtidige medarbejdere et godt indblik i din virksomhed som arbejdsplads? Så
er en virksomhedsprofil på Jobindex noget for dig.

Tiltræk de rigtige
med målrettet
employer branding

Hvad er en virksomhedsprofil?
En virksomhedsprofil ligger på Jobindex’ virksomhedsoversigt - en søgbar
side med adgang til nuværende og tidligere jobannoncer. Virksomhedsprofilen består af 3 præsentationssider: En profil-side, hvor du beskriver din
virksomhed som arbejdsplads (fx ved brug af billeder, tekst og video), en
galleri-side med virksomhedens foto samt en statistik-side med overblik
over din virksomheds jobannoncering på Jobindex. Der er link til virksomhedsprofilen fra alle jobannoncer, du indrykker på Jobindex.

Invitér på virtuelt
besøg og signalér
åbenhed

Tiltræk kandidater, der
motiveres af dét, din
virksomhed står for

Tiltræk kandidater som matcher din virksomhed
Med en virksomhedsprofil bliver du synlig på en platform, hvor mange
kandidater færdes. Samtidig giver du jobsøgerne en lettilgængelig indgang til din virksomhed med indblik i emner, som er svære at beskrive i en
jobannonce – fx kultur og værdier. Du øger derfor gennemsigtigheden og
tiltrækker kandidater, der både matcher faglige krav og det sociale miljø på
arbejdspladsen. Med andre ord øger en virksomhedsprofil dine muligheder
for at tiltrække de helt rigtige kandidater – både på kort og lang sigt.
Pris: 10.000 kr. pr. år ekskl. moms
Vi tilbyder desuden produktion af flashbannere, topcollager og jQuery
materiale. Pris: 5000 kr. ekskl. moms.
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
Profil-side

Galleri-side

Statistik-side
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Videopræsentation

Få din præsentationsvideo på ’Jobindex TV’
– og øg din synlighed både på mobil og web
Bruger din næste medarbejder smartphone?
Mobilen er ved at blive den primære indgang til internettet – tusindvis
af jobsøgende har allerede downloadet Jobindex App for at søge job på
smartphone eller tablet. Og hvorfor ikke være synlig dér, hvor medarbejderne færdes? Film og video egner sig godt til de nye platforme, og for
kun 5.000 kr. kan du eksponere din virksomhed overfor de mobile brugere
med en videopræsentation under ’Jobindex TV’ på vores Mobile App. Er du
synlig på de nye platforme, fremstår din virksomhed som en professionel
arbejdsplads, der kommunikerer til moderne medarbejdere.
Skab gennemsigtighed med lyd og billeder – og tiltræk de rigtige
Ved at præsentere din arbejdsplads med video giver du potentielle medarbejdere det bedst mulige indblik i din virksomheds kultur og værdier.
Du kan hurtigt og præcist vise og beskrive jobmuligheder og arbejdsplads.
Derfor er en videopræsentation et godt udgangspunkt for at tiltrække lige
præcis de kandidater, som både matcher faglige krav og det sociale miljø
på din arbejdsplads.

Brug Jobindex til
at præsentere din
virksomhed som
arbejdsplads

I samarbejde med dig
giver vi videoen de
rigtige søgeord

Vi afvikler næsten alle
typer video.
Ubegrænset længde
og størrelse.
Webudgaven skaleres
til 1920x1080, bitrate
3000 kb/s

Bliv mere synlig for tusindvis af mobile brugere og 300.000
computerbrugere
Vores Mobile App er allerede downloadet 50.000 gange. På App’en er
’Jobindex TV’ et hovedmenupunkt på forsiden, og din virksomhedspræsentation vil derfor være ekstra synlig for de mange mobile brugere. Din
videopræsentation vil også være synlig på Jobindex.dk – under
’Jobindex TV’ – som der er indgang til fra forsiden. Her kan din video blive
set af vores 300.000 månedlige computerbrugere.
Få statistik – og find ud af, hvad der virker
Du får statistik på din video, så du kan se antal klik, hvor langt hen i
videoen brugerne kommer, hvor mange der ser videoen til slut, deler den
med andre osv. Alt sammen nyttige oplysninger i dit videre arbejde med at
tiltrække de bedste medarbejdere.
Pris: 5.000 kr. pr. år ekskl. moms
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
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Annonceskrivning

Hvordan målretter du din jobannonce, så den tiltrækker de
rigtige kandidater til dit ledige job?
Grundlaget for en succesfuld rekruttering er en god jobannonce, der kan tiltrække de rette
kandidater. Når Jobindex skriver din jobannonce, får du en skræddersyet annonce, der er
vinklet, så den tiltrækker de bedste kandidater. Udgangspunktet er altid et telefoninterview
med den ansættende leder, så vi ved, hvad det præcist er, I ønsker.
Derudover kender vi kandidaterne. Gennem målgruppeundersøgelser indsamler vi løbende
viden om, hvad kandidaterne synes, er en god jobannonce. Det har givet os en omfattende
viden om forskellige målgruppers præferencer, som vi bruger, når vi skriver din annonce.
DET TILBYDER VI:
•
En jobannonce, der tager udgangspunkt i målgruppens præferencer
•
Erfarne tekstforfattere, der kan få dit eget, unikke budskab frem i jobannoncen
•
En tekst, der fanger interessen hos de kandidater, du ønsker at tiltrække
DET SIGER KUNDERNE: ”Ved at bruge Jobindex til at skrive vores jobannoncer
har vi fået et ensartet og unikt udtryk i vores kommunikation til jobsøgende.
Jobindex yder professionel rådgivning, de leverer en rigtig god service, og de er altid
hurtige med respons.”
Hanne Taarup, HR Director hos Schneider Electric Danmark A/S
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Pris: kr. 2.500,– ekskl.
moms
Ring til din kontaktperson hos
Jobindex for at høre nærmere.

Employer Brand-analyse
Hvad skal din næste medarbejder
tænke om din virksomhed?

Spørg over 20.000
jobsøgende om dit
employer brand

Vil du sikre, at din virksomhed brænder igennem til de helt rigtige
mennesker? Ønsker du at skabe et godt ry blandt potentielle medarbejdere, og skal dine nuværende medarbejdere være sælgende
ambassadører for din virksomhed? Hvis du kan svare ’ja’ til spørgsmålene, så er det fordi du ønsker et stærkt employer brand.

Få værdifulde oplysninger om din virksomheds omdømme

For at du fremadrettet kan arbejde strategisk med at fastholde og
tiltrække de helt rigtige medarbejdere, skal du kende din virksomheds
omdømme. Jobindex’ onlinepanel giver dig adgang til ny viden om,
hvordan udenforstående opfatter din virksomhed. Det er værdifulde
oplysninger, der er helt nødvendige for at kunne arbejde fremadrettet
med din virksomheds employer brand.
Det får du, og sådan gør vi:
Spørgeskema
Jobindex udarbejder et spørgeskema med udgangspunkt i at afdække de jobsøgendes
syn på din virksomheds image og rolle som arbejdsgiver. Du og din virksomhed får også
mulighed for at komme med supplerende input og spørgsmål.
Survey
På baggrund af spørgeskemaet gennemfører vi en online-survey*, der er skræddersyet
til netop din virksomhed. Jobindex har samlet over 20.000 jobsøgende i vores online
panel, som vi kan spørge. Alle kandidater har selv accepteret at deltage i spørgepanelet,
og alle har et opdateret CV i vores CV-database.
Analyse
Jobindex analyserer og sammenfatter konklusionerne i survey-data. Vi fokuserer på,
hvordan din virksomhed opfattes som arbejdsplads, hvilke indsatsområder, du med fordel kan arbejde med, for at få et stærkere employer brand, samt hvilke behov og ønsker
dine relevante målgrupper har.
Rapport
Du får alle konklusioner i en skriftlig rapport samt en mundtlig præsentation af hovedkonklusionerne (det er en mulighed, der kan aftales fra gang til gang).

Pris: 25.000 kr. ekskl. moms
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
* Vi sørger altid for at foretage en kvalificeret vurdering af, om der i vores onlinepanel er grundlag for en valid employer brand-analyse af netop din virksomhed.
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SemiSearch
Vil du have en short-list af relevante kandidater
og spare værdifuld tid i rekrutteringsprocessen?
Ved en SemiSearch håndterer Jobindex hele processen frem til interview af de mest
relevante kandidater. Det betyder, at vi annoncerer dit ledige job på jobindex.dk og
søger efter relevante og kvalificerede kandidater i vores CV-database, som vi tager
kontakt til. Derudover modtager og evaluerer vi ansøgninger og afholder et
telefoninterview med de mest relevante kandidater.
Jobindex’ rekrutteringskonsulent fungerer som tæt sparringspartner gennem hele processen; i den indledende fase via en stillingsdialog for at afdække og rådgive om profilen og
løbende i forhold til at vælge den helt rigtige kandidat. Du skal blot koncentrere dig om at
afholde personlige samtaler med de udvalgte kandidater, så du kan vælge din kommende
medarbejder. Vi håndterer resten.
DET TILBYDER VI:
•
En short-list af relevante kandidater
•
Mulighed for at spare tid i processen, så du kan fokusere på at vælge den rigtige medarbejder
•
Rådgivning i forhold til at vælge den rette kandidat
DET SIGER KUNDERNE: ”Det er smart, hurtigt, effektivt og en mellemting mellem
at gøre det selv og betale en dyr headhunter. Jeg oplevede hurtig kontakt og hurtig
betjening, og så har jeg sparet tid, da arbejdsbelastningen i ansættelsesprocessen
aftager betydeligt. Jeg har haft stor glæde af samarbejdet og vil bruge jer igen.”
Kirsten Porse, HR-chef, Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem
”Jobindex´ vurdering af de udvalgte kandidater har været meget præcis og helt i
overensstemmelse med vores egen vurdering. Vi har også spurgt kandidaterne og alle
har følt, at processen har været rigtig god.”
Lone Jensen, Økonomichef, Norisol A/S
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Pris: kr. 4.995,– ekskl. moms
Pris pr. ansat kandidat:
kr. 20.000,– ekskl. moms
Ring til din kontaktperson hos
Jobindex for at høre nærmere.

Ugens Annonce
Forside-eksponering
Kom på forsiden og bliv synlig over for alle Jobindex’ brugere
Når eksempelvis kommuner, regioner, hospitaler eller større virksomheder
og organisationer skal til at lancere en rekrutterings- eller elevkampagne
– eller på anden måde har brug for at profilere sig over for en bred målgruppe af jobsøgende – så er Ugens Annonce rigtig velegnet. Ugens
Annonce ligger på forsiden af Jobindex og er derfor synlig for alle de
150.000 jobsøgende, som besøger os hver eneste uge.
Din annonce i 225.000 jobsøgendes indbakke
Ugens Annonce får ikke kun forsideplacering – den bliver også sendt ud på
vores e-mail service, så de ca. 225.000 jobsøgende abonnenter får serveret
din annonce direkte i deres indbakke.
150.000 brugere … Kun et klik fra dig
Med Ugens Annonce kan du markedsføre dig rigtigt bredt. Du bliver
eksponeret over for de 150.000 jobsøgende brugere, vi har hver uge, og
interesserede bliver guidet over til dig, da de blot med et enkelt klik på
annoncen bliver ført videre til din virksomheds jobside, kampagneside eller
en anden side efter dit valg.

Specifikationer – hvis
du selv producerer:
- 300 x 250 pixels og
maks 50 Kb
- Animation på maks
5 loops
Videoannonce:
- Maks 60 sek. Må
først starte ved
rollover
- Levering senest
torsdag ugen før
kampagnestart

Din annonce i
225.000 jobsøgendes
indbakker

Ugens Annonce kan være en grafisk annonce eller en videoannonce.
Hvis du selv leverer annoncen til os, skal du anvende specifikationerne fra
fakta-boksen. Alternativt kan vi producere Ugens Annonce for dig, mod
en merpris. Vi laver desuden en tekstannonce, da ikke alle mailprogrammer kan vise grafik. Da vi bruger standardformat, kan du nemt kombinere
Ugens Annonce med øvrige kampagner.
Pris pr. uge: 40.000 kr. ekskl. moms
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
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Skyskraber
Dynamisk blikfang, stor synlighed
og målrettet eksponering
Den bedste udsigt fra Skyskraberen
Hvis du har brug for at profilere dig i forhold til kommende, tidligere
eller nuværende medarbejdere og ønsker ekstra eksponering, giver en
Skyskraber på Jobindex synlighed for en lav kontaktpris.

Specifikationer – hvis
du selv producerer:
- 160 x 600 pixels og
maks 50 Kb
- Animation på maks
5 loops
- Levering senest
torsdag ugen før
kampagnestart

300.000 brugere med et klik
Din Skyskraber bliver eksponeret på Jobindex over for de ca. 300.000 brugere, der klikker ind hver
måned. Skyskraberen er synlig i højre spalte ved siden af jobannoncerne, og interesserede bliver nemt
guidet over til dig, da et enkelt klik på Skyskraberen fører dem videre til din virksomheds hjemmeside
eller en anden jobside efter dit valg.
Skyskrabere til ethvert behov
Du kan vælge mellem tre Skyskrabere. En Total Skyskraber giver maksimal eksponering og bliver vist på
samtlige Jobindex’ jobsider, og den er fx velegnet til større kampagner. Med en Kanal Skyskraber kan du
profilere dig bredt over for en bestemt målgruppe, da den er synlig for alle, der klikker ind på den pågældende jobkanal. En Kategori Skyskraber er egnet, hvis du vil henvende dig til en specifik faggruppe eller
specialister inden for et område.
Intensivt blikfang i 1-5 uger
Skyskraberen kan have en eksponeringsperiode på 1-5 uger. En kort periode giver en mere intensiv
eksponering over for færre brugere, mens en længere periode er mindre intensiv men over for et større
antal brugere. Antallet af eksponeringer er altid det samme og svarer til ca. 20 % af alle eksponeringer.
Total Skyskraber

2 mio. eksponeringer

40.000 kr. (= 2 øre pr. eksponering)

Kanal Skyskraber

200.000 eksponeringer

10.000 kr. (= 5 øre pr. eksponering)

Kategori Skyskraber

20.000 eksponeringer

2.995 kr. (= 15 øre pr. eksponering)

Prisen er eksklusiv produktion af Skyskraberen. Vores medieteam kan varetage produktionen for 1.000 kr.
ekskl. moms. Leverer du selv Skyskraberen, skal du anvende specifikationerne i fakta-boksen.
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
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Kanalforside
Bred eksponering med en Kanalforside
Ekstra styrke til kampagne eller vigtig rekruttering
Annoncering på en Kanalforside er velegnet til dig, der har brug for at
reklamere bredt over for en bestemt målgruppe. Står du fx over for en
rekrutteringskampagne, så kan en Kanalforside være lige dét, der giver
den rigtige profilering af din virksomhed. Kanalforsiden er nemlig synlig
for alle de jobsøgende i hele landet, som klikker ind på den pågældende
kanal. Interesserede bliver samtidig guidet over til dig, da de blot med et
enkelt klik på annoncen bliver ført videre til din virksomheds rekrutteringsside eller anden jobside efter dit valg.
Bliv eksponeret over for et bestemt jobområde
På forsiden af Jobindex er der i alt listet 10 overordnede jobområder under
hinanden. De kaldes kanaler – fx ”Informationsteknologi”, ”Ingeniør og
teknik”, ”Ledelse og personale” osv. Det er inde under den enkelte kanal,
at din Kanalforside bliver placeret – lige under de mere specifikke kategorier (fx ”Elektronik”, ”Maskinteknik”, ”Kemi og bioteknik” osv.
under kanalen ”Ingeniør og teknik”). Annoncen er derfor synlig for alle
aktive jobsøgende under din kanal, så hvis du fx annoncerer under ”Social
og sundhed” er din annonce synlig for et bredt spektrum af jobsøgende
med interesse for alle typer af job i sundheds- og plejesektoren.

Specifikationer – hvis
du selv producerer:
- 300 x 250 pixels
og maks 50 Kb
- Animation på maks
5 loops
Videoannonce:
- Maks 60 sek. Må
først starte ved
rollover
- Levering senest
torsdag ugen før
opstart

Bliv synlig for
jobsøgende inden
for dit jobområde
i hele landet

Bliv set i indbakken og få flere ansøgere
Kanalforsiden bliver også sendt ud på vores e-mail service. Dvs. at alle de af
vores ca. 225.000 jobsøgende abonnenter, der har tilmeldt sig din kanal, får
serveret din annonce direkte i deres indbakke.
Kanalforsiden kan være en grafisk annonce eller en videoannonce. Hvis
du selv leverer annoncen til os, skal du anvende specifikationerne i faktaboksen. Alternativt kan vi producere Kanalforsiden for dig, mod en merpris
på 1.000 kr. ekskl. moms. Vi laver desuden en tekstannonce, da ikke alle
mailprogrammer kan vise grafik.
Pris pr uge: 10.000 kr. ekskl. moms
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
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Kategoriforside
Målrettet synlighed med
landsdækkende Kategoriforside
Brug for ekstra eksponering til vigtig rekruttering?
Det kan tage lang tid og være en udfordring at rekruttere visse faggrupper
eller besætte et særligt ”tungt” specialist-job. Men her kan en annonce på
en Kategoriforside hjælpe dig. Interesserede bliver guidet over til dig, da
de blot med et enkelt klik på annoncen bliver ført videre til din virksomheds rekrutteringsside eller anden jobside efter dit valg.
Kategoriforsiden er også meget velegnet, hvis du har brug for at fremhæve en Profilannonce over for en bestemt målgruppe - eller blot ønsker
at profilere din virksomhed over for en specifik faggruppe.
Bliv eksponeret over for en bestemt jobkategori
På Jobindex ligger kategorierne niveauet under kanalerne med det overordnede jobområde. Kategorier som ”Læge”, ”Sygeplejerske og jordemoder” eller ”Lægesekretær” osv. ligger eksempelvis alle under kanalen
”Social og sundhed”. Din annonce bliver placeret øverst, og meget synligt,
inde under den kategori, som du vælger. Vælger du fx en Kategoriforside
under ”Læge”, er der derfor meget stor sandsynlighed for, at den bliver set
af alle aktivt jobsøgende læger.

Specifikationer – hvis
du selv producerer:
- Annoncen kan
bestå af tekst – evt.
med logo
- 450 x 250 pixels
og maks 50 Kb
- Levering senest
torsdag ugen før
opstart

Ekstra profilering
over for en udvalgt
faggruppe

Bliv synlig for jobsøgende inden for din
kategori i hele landet

En Kategoriforside er som hovedregel en tekstannonce, men kan også
være en grafisk annonce. Hvis du selv leverer annoncen til os, skal du
anvende specifikationerne i fakta-boksen. Alternativt kan vi producere en
grafisk Kategoriforside for dig, mod en merpris på 1.000 kr. ekskl. moms.
Pris pr. uge: 2.995 kr. ekskl. moms
Ring til din kontaktperson hos Jobindex for at høre nærmere.
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Danmarks største jobsite
– også for medarbejdere inden for offentlig administration,
retsvæsen og forsvar
Langt de fleste medarbejdere inden for offentlig administration/retsvæsen/forsvar bruger Jobindex, når de søger nyt
job. Faktisk besøger denne gruppe Jobindex mere end alle andre jobdatabaser.
Som kunde hos Jobindex trænger din jobannonce dermed ud til flest mulige kandidater, og du har størst chance for at
få de rigtige og mest kvalificerede ansøgere til stillingen.
FDIM måler hver måned, hvor meget aktivitet der er på de største websites i Danmark, og uanset hvilke tal man kigger
på, er Jobindex Danmarks største jobdatabase – og har været det siden 2002.
Læs mere om vores produkter på www.jobindex.dk/produkter eller ring til os på 3832 3355.

Navn

Jobindex

81.509 besøg

Brugere

Besøg

Sidevisninger

22.420
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565.349

Ofir

9.938

23.370

256.999

Jobzonen

7.334

14.032

69.251
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Jobzonen
14.032 besøg
Ofir
23.370 besøg
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Undervisningsprofiler
bruger Jobindex
Langt de fleste kandidater inden for undervisning bruger Jobindex, når de søger nyt job. Faktisk besøger denne gruppe
Jobindex næsten tre gange mere end den næstmest benyttede jobdatabase.
Som kunde hos Jobindex trænger din jobannonce dermed ud til flest mulige kandidater, og du har størst chance for at
få de rigtige ansøgere.
FDIM måler hver måned, hvor meget aktivitet der er på de største websites i Danmark, og uanset hvilke tal man kigger
på, er Jobindex Danmarks største jobdatabase – og har været det siden 2002.
Læs mere om vores produkter på www.jobindex.dk/produkter eller ring til os på 3832 3355.
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83.968 besøg
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18.163 besøg
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SOSU-kandidater bruger
Jobindex
Langt de fleste kandidater inden for social og sundhed bruger Jobindex, når de søger nyt job. Faktisk besøger denne
gruppe Jobindex mere end dobbelt så meget som den næstmest benyttede jobdatabase.
Som kunde hos Jobindex trænger din jobannonce dermed ud til flest mulige kandidater, og du har størst chance for at
få de rigtige ansøgere.
FDIM måler hver måned, hvor meget aktivitet der er på de største websites i Danmark, og uanset hvilke tal man kigger
på, er Jobindex Danmarks største jobdatabase – og har været det siden 2002.
Læs mere om vores produkter på www.jobindex.dk/produkter eller ring til os på 3832 3355.
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