DN är Sveriges ledande morgontidning. Varje dag når vi över en miljon
människor som aktivt söker upp DN som papperstidning, på nätet och
i mobilen.
Dagens medielandskap ställer allt högre krav på en genomtänkt
mediemix av olika kanaler för att nå fram till sin målgrupp.
Dagens Nyheter är den ledande arenan för rekrytering och employer
branding. Vårt erbjudande kombinerar fasta marknadsplatser i papperstidningen med våra digitala kanaler; DN.se, surfplattan och mobilen.
Dessutom adderar vi skräddarsydd matchning av specifika tjänster på
sociala medier.
DNs helhetslösning når både aktivt jobbsökande, passiva kandidater
och bygger samtidigt ett starkt arbetsgivarvarumärke.
I vilken bransch finns tjänsten som ska tillsättas och vilken position har tjänsten?
• Varje dag läser ungefär 700 000 personer vår papperstidning och varje vecka har DN.se 1,5 miljoner unika webbläsare,
mobil.DN.se 950 000 unika användare.
• Många av DN-läsarna har hög utbildning, god inkomst och ett stort intresse och inflytande i samhälle och näringsliv.
• DN har hög räckvidd i många rekryteringsmålgrupper i Stockholm, t ex akademiker, chefer och ingenjörer.
När du platsannonserar i papperstidningen ingår publicering av 1 tjänst på jobb.DN.se (värde 6 900 kr)
Ert lediga jobb exponeras i listningen i upp till 30 dagar eller till sista ansökningsdag.

Vi lanserar nu vår nya jobbsajt!
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Platsannons på
Exponera ert lediga jobb på jobb.DN.se med logotype och obegränsat textutrymme i jobblistan i upp till 30 dagar.
Vi behöver en URL-länk till tjänsten på landningssidan. Har ni inte lagt ut
tjänsten på er hemsida behöver vi tjänstebeskrivningen som oformaterad
Word-fil, eller text direkt i mail samt även er logotype i formatet JPG eller
GIF, sparade för webb (72 dpi), 360x180 px.
För bokning och mer information:
E-post: kontakt.jobb@dn.se, tel. 08- 409 345 40

6 900 kr

Uppgraderingar
Veckans jobb
Om ert rekryteringsbudskap behöver förstärkas eller om ni söker en specifik profil är veckans
jobb perfekt för att öka er synlighet. Med denna tilläggstjänst ligger er rekrytering högst upp på
jobb. DN.se under en veckas tid. Du kan välja valfri vecka under tiden er rekrytering är publicerad.
• Publicering en kalendervecka
• 100% exponering • Alltid synlig, det första man ser
• Stort format • Varumärkesbyggande

9 900 kr

Toppjobb
När en arbetssökande väljer en kategori (ex. Media) som jobbet är sorterat under, kommer
denna tilläggstjänst lyfta upp det här jobbet till toppen av jobblistan. Jobbet visas alltså högst
upp i listan, markerad med ”toppjobb”, när den relevanta kategorin har valts. Toppjobb visas
två gånger i jobblistan, högst upp samt även längre ned i det vanliga flödet.
• Topp-placering under hela ansökningsperioden eller max 30 dagar.
• Syns 2 gånger på olika platser i jobblistan
• Sticker ut från mängden med annan bakgrundsfärg och markering

2 500 kr

Premium
Premium jobb är en bra uppgradering för att boosta synligheten av ditt jobb i jobblistan. Dels för att
den sticker ut från mängden med grön bakgrundsfärg och dels för att den har högre prioritet än
standardannonserna och därför placerar sig över dessa i jobblistan. Syns i jobblistan vid relevant sök.
• Publicering under hela ansökningsperioden eller max 30 dagar
• Sticker ut från mängden med grön bakgrundsfärg samt ökar synligheten
• Ökad möjlighet till fler exponeringar, visningar och ansökningar

1 900 kr

Aktuella jobb
Uppgraderingen visas på förstasidan vid ”Aktuella Jobb”. 4 st tjänster syns åt gången.
Om det är fler än 4 kommer de att alternera varje gång man besöker eller uppdaterar sidan.
• Publicering 1 vecka
• Varumärkesbyggande
• Ökad synlighet pga logo syns • Bra exponering
• Snabbt sätt att öka antalet ansökningar och visningar till tjänsten

1 500 kr

Företag i fokus
En bra uppgradering för att öka varumärkeskännedomen samt länkar de arbetssökande vidare till
en komplett lista med arbetsgivarens samtliga lediga jobb. 6 st företag syns åt gången. Om det
finns fler än 6 st kommer de att alternera varje gång man besöker eller uppdaterar sidan.
• Publicering 1 vecka
• Bygger arbetsgivarmärket • Bra exponering

För bokning och mer information:
E-post: kontakt.jobb@dn.se, tel. 08- 409 345 40

1 000 kr

