
Enhver rekruttering er unik – og derfor skal din annoncering også 
være det! Hos Ofir er vi eksperter i at målrette jobannoncer til de 
rigtige jobsøgere på sociale og digitale medier. Når du annoncerer 
gennem Ofir, udfylder du blot tre felter – og baseret på dine ønsker til 

den aktuelle stilling tilbydes du forskellige målrettede mediepakker. 
På baggrund af omfattende jobstatistik giver vi dig vores anbefaling 
til hvilken mediepakke, der er mest velegnet til den stilling, du skal 
have besat.

Mediepakker hos Ofir
for Aabenraa Kommune

MINIMUM

3.146,502.096,50

Ofirs basispakke. Er ofte 
kun tilstrækkelig ved 
mange jobsøgende.

Egner sig godt til 
stillinger, der kræver 

lidt mere eksponering.

Særligt velegnet til 
specialiserede stillinger, 

hvor udbuddet kan 
være lavt.

* De annoncer, Ofir publicerer, bliver som hovedregel også vist på andre jobportaler efterfølgende, herunder Jobnet.dk.
** De 35 dage online på Ofir gælder fra den dato, hvor annoncen indrykkes. Færre dage kan også vælges.
*** Annoncepris er betalt centralt

Priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for ændringer i pakkesammensætning og pris.

Priserne er gældende pr. 1. januar 2020
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MEDIUM PREMIUM

Pakkepris for op til 35 dage online på Ofir.dk **

– fratrukket omsætningsrabat på 30%

Målrettet sponsoreret kampagne 
på Facebook og Messenger.

Målrettet de helt
specialiserede stillinger 

inkl. ledere.

PREMIUM+

4.896,50
Din pris***

Normalpris 995,- Normalpris 2.995,- Normalpris 6.995,-Normalpris 4.495,-

Din pris Din pris Din pris

Målrettet sponsoreret kampagne 
på Instagram.

Målrettet sponsoreret kampagne 
på LinkedIn.

Målrettet sponsoreret kampagne til 
Gmail-brugere. 

Publicering på Ofir.dk og 
udsendelse blandt 250.000+ 
jobagent modtagere.*

Topplacering på Ofir.dk med en 
fremhævet Profilannonce.

Jobmatch. Jobannoncen udsendes 
til særligt godt matchende 
kandidater.

Bannerplacering. Promovering på 
forsiden af Ofir.dk.

Publicering på Jobnet.dk til aktivt 
jobsøgende.

0,-

den opsøgende jobportal



Sociale medier bruges dagligt af størstedelen af den danske 
arbejdsstyrke, hvilket gør dem særligt velegnede til job-
annoncering. Ofir opsætter og målretter en kampagne, så din 
jobannonce rammer relevante kandidater .

Du får ganske enkelt flere kvalificerede ansøgninger, fordi 
Ofir har erfaringen, værktøjerne og det tekniske setup til hele 
tiden at optimere udbyttet af dine kampagner – vi håndterer 
hvert år flere tusinde kampagner på vores kunders vegne! 

Annoncen oprettes med relevant billede, og der defineres en 
målgruppe af egnede kandidater

Annoncen vises i kandidatens nyhedsfeed på Facebook og i 
Messenger-app’en

Ofirs viden og data om målgrupper gør, at annoncen 
rammer de helt rigtige kandidater 

Annoncen bliver vist flere gange overfor de kandidater, der 
allerede har vist interesse ved at klikke på annoncen

Verdens største professionelle netværk

Annoncen vises i kandidatens nyhedsfeed med 
relevant billede

Annoncen målrettes, så den kun rammer egnede
kandidater til netop denne stilling

Særligt effektivt til at tiltrække kandidater indenfor 
de faggrupper, der typisk bruger LinkedIn

Google er den mest benyttede søgemaskine

Ofir opretter Google Ads kampagner til at drive relevant 
trafik til jobopslaget

Der benyttes relevante søgeord, så jobopslaget vises 
overfor dem, der bruger disse søgeord - eksempelvis i 
fagligt regi

Sponsoreret kampagne Sponsoreret kampagne

Sociale medier
- en del af Ofirs jobannoncering

Annoncen oprettes med relevant billede, og der defineres en 
målgruppe af egnede kandidater

Annoncen vises i kandidatens nyhedsfeed på Instagram

Ofirs viden og data om målgrupper gør, at annoncen 
rammer de helt rigtige kandidater 

Annoncen bliver vist flere gange overfor de kandidater, der 
allerede har vist interesse ved at klikke på annoncen
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