
ELEVANNONCE

Oplev annoncering som aldrig før. Bruger du ikke Elev-Jobs.dk i dag, så har du sikkert kun 
oplevet en brøkdel af annonceringens reelle potentiale. 

En Profilannonce hos Elev-Jobs.dk tilpasses både med tekst, grafik, billeder og eventuelt en video, så den 
passer til din virksomheds employer brand og øvrige markedsføringsmateriale. 

For at vække interesse hos de unge så anbefaler vi brugen af grafiske virkemidler til at understøtte dit bud-
skab. Gerne udvidet med anvendelse af billeder der skifter og kan fortælle en historie om arbejdspladsen, 
- eventuelt kombineret med en videopræsentation. 
Blikfanget i Profilannoncen understøtter din annoncetekst og sikrer også det optimale førstehåndsindtryk 
hos de mange unge læsere. 

Det har aldrig været mere simpelt at annoncere efter elever
Vores annonceafdeling tager sig af alt det praktiske arbejde med udgangspunkt i det materiale du sender 
til os – samtidig kigger vi grundigt på din hjemmeside og eventuelt også i din designmanual, inden vi 
designer og programmerer din stillingsannonce. 
Det eneste du reelt behøver, at gøre er at forfatte teksten, så klarer vi resten - lettere bliver det ikke! 

Opsætningen af din Profilannonce efterlever den internationale standard w3c, som sikrer at din annonce 
fremstår og virker korrekt, uanset om de unge benytter PC, tablet eller smartphone i deres jobsøgning.
 
Du vil indenfor 12 arbejdstimer, modtage et udkast af din Profilannonce til godkendelse. Når den er god-
kendt, så bliver den publiceret på Elev-Jobs.dk og i den første uge udsendes den til de mange relevante 
unge via Jobmail. 

Annonceringsperioden gælder indtil, at du har ansat din nye elev. Har din Profilannonce undervejs brug 
for endnu mere eksponering, så kan den automatisk blive distribueret ud til andre jobportaler, herunder 
bl.a. Jobnet.dk. Skulle din nyansatte elev imod forventning stoppe inden udgangen af de tre første måne-
der, så kan du genindrykke din Profilannonce til blot 25% af listeprisen.

Elev-Jobs.dk har i mere end et årti serviceret mere end 2000 af landets større virksomheder, herunder 75% 
af de 50 største, hvilket er din garanti for, at vi har den fornødne erfaring, og kan tilpasse os dine behov.
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