Idag finns de bästa kandidaterna redan på industrins
arbetsplatser och inte på jobbsajter.

Med Qimteks rekryteringsverktyg i kombination
med vårt unika nätverk och sociala medier kan vi
rikta era annonser mot exakt rätt målgrupp.

3 viktiga aktiviteter som gör din rekrytering framgångsrik
Branschinriktad rekrytering
Med Svensk Verkstad och Qimtek får du ut din annons till Sveriges största
industrinätverk med över 12,000

aktiva användare och 70,000 läsare.

Sociala medier
Din annons riktas mot kandidater som matchar er målgrupp på
Facebook, Instagram och LinkedIn, annonsen exponeras direkt i
deras nyhetsflöde oavsett om de är aktivt eller passivt arbetssökande.

Employer branding
På Qimtek får du en unik företagssida för att stärka ert varumärke
som arbetsgivare och ser till att fler kandidater attraheras av er annons.
Employer branding är lika viktigt för nya kandidater som för era anställdas.

Vi hittar den perfekta målgruppen för er rekrytering
Vem är er ideala kandidat för den aktuella rekryteringen?
Vilken utbildning eller arbetserfarenhet kräver er aktuella tjänst?
Var befinner sig era kandidater idag?

Vi skräddarsyr kampanjen
efter ert behov.
Det enda vi behöver för att hitta er nästa
medarbetare är ert annonsmaterial, resten
sköter vi!

Hur många personer behöver ni rekrytera?

Rikta din annons mot relevant målgrupp
Använd vårt unika rekryteringsverktyg i kombination Qimtek och Svensk Verkstads nätverk och
sociala mediers kanaler med miljoner aktiva användare.

Användare

Aktivitet

7.100.000

7 tim/veckan

Användare

Aktivitet

4.700.000

7 tim/veckan

Användare

Aktivitet

2.900.000

15 min/veckan

Exempel på kriterier vi riktar mot finns enligt nedan, det är endast fantasin som sätter gränserna!

industri

Specifika arbetsgivare

Yrkestitel

Språkkunskaper

Utbildning

Skola, universitet

Ort

Ålder, kön

DIGITAL PLATSANNONSERING MED SOCIALA MEDIER
INFORMATION
Enheter - Desktop, Mobile, Tablet

Medlemspris - 6 500 kr/st

Publicering

Spridning

Sociala Medier
Annonsering

Employer branding

Länkar

• Publiceringstid: 30 dagar

• Qimtek.se/jobb

• Företagspresentation

• Website

• Ompublicering av
platsannons: 2 gånger
under perioden

• Svenskverkstad.se/jobb

• Sponsrad annons mot
matchande målgrupp

• Företagspresentation

• SvenskaVerkstads
newsletter

• Riktad publicering mot
existerande målgrupp

• Annons länkad till
företagspresentation

• Full Support

• Social media, Facebook,
LinkedIn, Instagram

• Sociala Medier

• Logotyp i nyhetsbrev och
sökresultatlistor

Boka din digitala platsannons
08-753 48 00

jobb@qimtek.se.

Leverera antingen en fullständig befattningsbeskrivning som ett Word-dokument samt företagslogga i gif/jpg-format eller en länk till platsannonsen. Bifoga även en ansökningslänk om
det finns. Det finns möjlighet att lägga in bild eller video i er publicerade annons utan extra kostnad. För att göra detta skicka följande: Bild: JPG-format som är 640 pixlar bred och ca
300-400 pixlar hög. Video: Länk till er video på Youtube eller Vimeo.

www.qimtek.se/jobb

