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MEN HUR GÅR DET TILL?

BOOST

Boostade inlägg (sponsrade inlägg) är riktad annonsering till era kandidater
Vi använder er platsannons eller kravspecifikation som underlag när vi ställer in målgrupp. 
Vi riktar annonseringen till personer inom rätt yrkeskategori, arbetsplats, utbildning och ort.

Vanligtvis är räckvidden 500-4000 personer relaterade till er kravspecifikation.
Detta beror på hur brett (exempelvis geografiskt, ålder, kön) man väljer att gå ut. 
Vi använder Facebook, Instagram och/eller LinkedIn när vi sponsrar inlägg. 
VVår marknadsavdelning tar fram en bild/video och ert varumärke exponeras mot kandidaterna.

LISTING

LinkedIns o ciella jobbtorg. 
LinkedIn Jobs används av miljontals kvalificerande jobbsökande och är världens 
största jobbnätverk. 
Med LinkedIn Jobs ställer vi in rätt kompetenstaggar så personer med rätt kompetens och 
erfarenhet får annonsen i sitt personliga flöde. 
Potentiellt kommer tusentals personer se er annons, men fördelen med LinkedIn Jobs 
är kär kvaliteten på de som läser er annons.
Vanligtvis avslutas en annonsering på LinkedIn med 3-15 ansökningar, beroende på jobbtyp.

ORGANIC

Organisk annonsering till våra följare via Facebook och LinkedIn.
Med organisk annonsering når ni våra följare som är personer relaterade till respektive nisch.
Som exempel är det framför allt läkare, sjuksköterskor, psykologer och tandläkare som följer vår 
Facebook-sida ”Sjukvårdsrekrytering” och motsvarande på övriga nischer. 
Organisk annonsering kommer i textform och kan delas och/eller gillas i deras respektive nätverk.

EMPLOYER
BRANDING

Visa upp er mot kandidater innan, under och efter en rekryteringsprocess.
För att kunna visa upp er som en attraktiv arbetsgivare mot rätt kandidater är det viktigt
att ni kommunicerar med kandidaterna på rätt sätt. 
Ett exempel kan vara en presentation av er där ni på ett lättsamt sätt presenterar hur det är att
jobba hos er. Vilka fördelar ni har gentemot konkurrenter och några ord från anställda.
Kontakta oss för ett skräddarsytt upplägg.
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EXEMPEL PÅ SPONSRADE INLÄGG 

ANNONS PÅ LINKEDIN JOBS

DET LÅTER BRA...


