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Jobannoncering på sociale medier 

– via Ofir jobunivers  
rekruttering er unik – og derfor skal din annoncering også være 
det. Ofir jobunivers er din adgang til jobannoncering på tværs 
af mere end 40 forskellige online medier og omfatter bl.a. 
jobportaler, sociale medier, fagmedier og branchesites. Det 
gør det muligt for dig at målrette din annoncering præcist til 
din målgruppe – og bl.a. på nogle medier, der dagligt bruges 
af langt størstedelen af den danske arbejdsstyrke, nemlig: 
LinkedIn, Facebook og Google. 

Med de sociale medier som en del af Ofir jobunivers adresserer 
vi et stort ønske og behov hos mange virksomheder om at 
udbrede rekrutteringen til sociale medier, som har nogle helt 
særlige kvaliteter i forhold til at ramme både bredt og målrettet 
på én gang. Mens traditionelle jobportaler primært besøges af 
aktivt jobsøgende, har sociale medier den fordel, at de bruges 
af både aktivt og passivt jobsøgende, samtidig med at de giver 
mulighed for detaljeret målgruppesegmentering. Dette betyder 
øget effekt til din jobannonce, som eksponeres bredere og 
mere målrettet mod relevante kandidater – hvilket betyder flere 
kvalificerede ansøgninger til dig.

De sociale medier er ikke til at komme udenom – heller 
ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Kampen om 
talenterne intensiveres, og derfor bliver evnen til at fremvise ens 
virksomhed som en attraktiv arbejdsplads endnu vigtigere for 
at tiltrække de bedste kandidater. Og til det er sociale medier 
et vigtigt våben. 

Mange virksomheder har endnu ikke fået hul på opgaven, som 
forudsætter ret detaljeret viden om, hvordan de forskellige 
sociale medier fungerer. Måske er det i virkeligheden der, 
udfordringen ligger. Det kan nemlig være en tidskrævende 
opgave, før man er klar til at rulle rekrutteringer ud på de sociale 
medier. 

Hvad nu, hvis du ikke behøvede at bruge krudt på at sætte dig 
ind i det hele? Hvad nu, hvis du kunne få nogen til at gøre det 
for dig og dermed sikre, at dine jobannoncer kun vises overfor 
relevante kandidater på de sociale medier? Den mulighed 
tilbyder vi dig, når du annoncerer i Ofir jobunivers. 

Ofir jobunivers samler din jobannoncering ét sted 
Hos Ofir.dk arbejder vi ud fra en overbevisning om, at enhver 
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Fordele med sociale 
medier via Ofir jobunivers
Hos Ofir.dk arbejder vi konstant på at udvikle nye og bedre 
produkter, der sikrer vores kunder en effektiv og vellykket 
rekruttering. Ofir jobunivers gør op med traditionelle 
jobportalers one-size-fits-all princip og tilpasser i stedet 
annonceringen præcist til din ledige stilling. Introduktionen 
af sociale medier i Ofir jobunivers giver din virksomhed 
mange fordele:

Større effekt 
Din jobannonce eksponeres både bredere og mere 
målrettet og får derved flere visninger og klik – og du 
får flere kvalificerede ansøgninger.

Større rækkevidde 
Annoncering på sociale medier gennem Ofir jobunivers 
betyder, at du kan søge blandt alle profiler og få kontakt 
til de rigtige kandidater – ikke kun de kontakter, du har i 
dit eget eller din virksomheds netværk.

Målgruppe segmentering
Vi segmenterer din målgruppe på f.eks. geografi, 
branche og uddannelse, så din jobannonce kun 
rammer relevante kandidater. På den måde får du 
kontakt til flest kvalificerede ansøgere. 

Længere levetid
Annoncer lever længere på de sociale medier, bl.a. 
via delinger i netværk. På den måde udnytter du 
annoncens løbetid bedre.

Al annoncering ét sted 
Når du samler din annoncering via Ofir jobunivers, kan 
du annoncere flere steder i én arbejdsgang. Effektivt 
og tidsbesparende, så du har tid til dine andre opgaver.

Øget effekt med jobannon-
cering på sociale medier
Der er stor forskel på, om du eller din virksomhed deler et 
stillingsopslag i jeres netværk på de sociale medier – eller 
om du annoncerer målrettet efter kvalificerede kandidater 
på f.eks. Facebook. 

Kort fortalt, så rammer annonceringen både bredere og 
mere målrettet, så din jobannonce kun eksponeres for 
relevante kandidater – i modsætning til dit eget netværk, 
hvor det måske kun er meget få af modtagerne, der er 
relevante for stillingen. Se nedenfor forskellen på effekten 
af en sponseret jobannonce, jobannonce på en jobportal 
og deling i dit eget sociale netværk. 

Sponseret jobannonce 
i Ofir jobunivers

Jobannonce 
på jobportal

Deling på de 
sociale medier
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Jobannoncering på
Facebook er det mest brugte sociale medie i Danmark 
med omkring 3,5 mio. brugere. Det gør Facebook til et 
stærkt medie med en stor rækkevidde og dermed yderst 
velegnet til markedsføring af jobannoncer. 

Sådan fungerer det:
Vi opsætter din rekrutteringskampagne på Facebook, så 
din annonce eksponeres overfor brugere, med den rette 
profil i forhold til det aktuelle job. Vi har gode værktøjer 
til segmentering af din målgruppe, og derfor kommer din 
jobannonce kun ud til relevante kandidater. Din annonce 
vises i modtagernes nyhedsfeed, både på computer, tablet 
og mobil, og får dermed optimal eksponering. I alt vises 
din annonce 3000 gange i målgruppen. Vores erfaring 
viser, at jobannoncering på Facebook giver rigtig god 
effekt, når det gøres rigtigt.

Du får Facebook i følgende mediepakker:
• Medium pakken
• Premium pakken
• Premium+ pakken

Ekstra annoncering på Facebook
I kraft af den gode effekt Facebook giver til jobannoncer, er 
der god grund til at øge indsatsen her, hvis du har en svær 
rekruttering – f.eks. ved en leder- eller specialiststilling. 
Derfor tilbyder vi muligheden for yderligere 3000 visninger 
i relevante kandidaters newsfeed og dermed øget 
sandsynlighed for, at selv svære rekrutteringer giver det 
ønskede resultat.

Du får Facebook 3000+ i følgende mediepakker:
• Premium pakken
• Premium+ pakken

LinkedIn er det største professionelle sociale netværk i 
Danmark med knap 1,8 mio. danske brugere. Det bruges til 
at holde styr på kontakterne i det professionelle netværk og 
bruges meget aktivt til rekruttering. I kraft af sit fokus på det 
professionelle netværk er LinkedIn et stærkt og oplagt valg 
af medie til jobannoncering.

Sådan fungerer det:
Med LinkedIn annoncering i din mediepakke sikrer vi 
målrettet annoncering af dit ledige job på LinkedIn overfor 
brugere, som har den rette profil i forhold til jobbet – og 
også overfor dem, som ikke nødvendigvis er en del af 
hverken dit eller din virksomheds netværk. Din annonce 
vises i modtagernes nyhedsfeed, både på computer, tablet 
og mobil, og får dermed optimal eksponering. LinkedIn er 
særligt relevant for specialist-, leder- og funktionærstillinger 
og vil derfor øge dit kandidatfelt betragteligt ved den type 
stillinger.

Du får LinkedIn i følgende mediepakker:
• Medium pakken
• Premium pakken
• Premium+ pakken

Jobannoncering på
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Google er ikke kun den største søgemaskine til internettet 
i dag – det er samtidig det mest besøgte websted på hele 
internettet. Google omfatter en lang række tjenester, der 
gør det til et meget brugt og værdifuldt værktøj i hverdagen, 
såvel privat som på arbejdspladsen. 

Sådan fungerer det:
Når du annoncerer på Google, foregår det ved, at vi indkøber 
og opsætter Google Adwords, så det passer helt præcist til 
promovering af din jobannonce. Vi sikrer selvfølgelig, at din 
annoncering indeholder relevante søgeord, så det kun er 
brugere, der foretager relevante søgninger set i forhold til 
din ledige stilling, der eksponeres for annoncen. Herved får 
du flere relevante ansøgninger.

Du får Google i følgende mediepakker:
• Premium pakken
• Premium+ pakken

Jobannoncering på
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