Jobmarked
Find din nye medarbejder via Kristeligt Dagblad
Få de rette kandidater
Fokusér din jobansøgningsproces og spar penge, tid og kræfter
med Kristeligt Dagblad. Vi tilbyder en ny jobpakke, som giver
dig adgang til et målrettet ansøgerfelt. Samtidig sikrer vi, at du
når bredt ud med den rette eksponering. Det gør vi med to indrykninger i papiravisen, som har over 147.000 læsere, suppleret
med 120.000 sidevisninger på k.dk, der ses af 700.000 brugere
hver måned.

Find din kommende medarbejder online
Vores trafik og brugertal på k.dk er stærkt stigende, så muligheden for, at den rette kandidat kan finde din stillingsannonce på
vores jobmarked på k.dk, har aldrig
været bedre:
• Med et jobbanner bliver din stillingsannonce profileret, både
over for de aktive jobsøgende og dem der har arbejde.
• Kristeligt Dagblads jobmarked læses på mobil, tablet og
computer af 700.000 brugere.
• Der henvises til onlineannoncen onsdag og fredag i papiravisen under jobmarked på www.k.dk/job.
• Joblink i vores nyhedsbreve. Din jobannonce er med i vores
nyhedsbrev, så længe det er online på vores jobmarked på
www.k.dk/job.
• Vi hjælper gerne med annonceproduktionen. Det koster en
krone pr. annoncemillimeter, hvilket betyder, at minimumsformatet vil koste 220 kroner at producere.

Vælg selv: Guld eller sølv
Uanset hvilken pakke du vælger tilbyder vi to indrykninger i
papiravisen til én annonces pris.
Vælger du guldpakken, får du også eksponeret dit budskab i en
bannerkampagne over for vores brugere på k.dk. Både for de
aktive jobsøgende og dem, der allerede har job. Med guldpakken
tilbyder vi indrykningsgaranti. Hvis du ikke, mod forventning,
skulle være helt tilfreds med ansøgerfeltet i første omgang, giver
vi dig en ny omgang, uden det koster noget. Det kalder vi resultatgaranti.

Få en uforpligtende snak om dine muligheder.
Kontakt Maria E. Jensen på 33 48 05 00.

Vælg mellem 2 pakker

Sølvpakken
• 2 indrykninger i papiravisen under Officielle
stillinger (onsdag + fredag)

• Avis-link (med i fællesannoncen alle onsdage og
fredagen i hele ansøgningsperioden)
• Annonce på www.k.dk/jobmarked med logo og
fuldt jobopslag
• Job-link i nyhedsbreve

kr. 9.200,-*

•
•
•
•

Guldpakken

2 indrykninger i papiravisen under Officielle stillinger (onsdag + fredag)
Indrykningsgaranti
Jobbanner + 120.000 visninger på k.dk
Avis-link (med i fællesannoncen alle onsdage og fredagen i
hele ansøgningsperioden)
• Annonce på www.k.dk/jobmarked med logo og fuldt jobopslag
• Job-link i nyhedsbreve

kr. 11.500,-*
*Priserne er ekskl. moms, opsætning og bannerproduktion

I avisen:
2 indrykninger under
’Officielle stillinger’.
Annonce: 86x130 mm
147.000 læsere

Avis-link:
Link til k.dk/job
i printavisen

Jobmarked online
Få vist din jobannonce
på k.dk

Bannerkampagne:
120.000 visninger
på www.k.dk
Ca. 860.000 mdl. brugere

