
 Op til 30 dage online under “JOB i FOKUS”

 Eksponering på forsiden af kommunefokus.dk
 Visninger i nyhedsbrevet, der sendes ud til beslutningstagere i 

kommuner og regioner  
 90 % af vores læsere ser annoncerne 

Nem og hurtig adgang til din 
fremtidige medarbejder

ONLINE PAKKEN

BEDSTE 
VÆRDI

6.950,- kr.

- Hele ”JOB i FOKUS” pakken

-  Hele perioden (max 30 dage) 
på indholdsbanner eller sidebanner*

-  1 bannervisning i nyhedsbrevet 
(midt- eller bundbanner)

- Produktion af annoncer

-  Resultatgaranti: Gratis genopslag som 
”JOB i FOKUS”, hvis den rigtige kandidat 
ikke er fundet. 

ROBOTSCANNING / CRAWLING

Automatisk scanning, så alle jeres job-
annoncer automatisk kommer på  
kommunefokus.dk 

For pris kontakt jeres faste jobkonsulent.

TILKØB AF SOCIALE MEDIER

Opslag + boost på  
mediets linkedIn side:  Kr. 2.000,- 

JOB i FOKUS SOLO

3.850,- kr.

Send en mail til jobannoncer@nordiskemedier.dk eller ring 4485 8899 og hør mere om dine muligheder

-  Hele perioden (max 30 dage) under 
“JOB i FOKUS” på sitet

-  Hele perioden (max 30 dage) under 
“JOB i FOKUS” i alle nyhedsbreve.



Online- & printmedier Målgruppe Oplag Læsertal Nyhedsbrevs-
modtagere

Website  
(besøg/md)

Licitationen Licitationen henvender sig til alle parter i bygge- og anlægssek-
toren; bygherrer, rådgivende ingeniører, arkitekter, håndværkere, 
entreprenører og leverandører.

7.729* 20.000** 34.265 190.985

Mestertidende MesterTidende henvender sig til entreprenører og murer, el og vvs, 
tømrer og snedkere, anlægsentreprenører, malere & renhold mv. 
Primært små og mellemstore virksomheder.

23.692* 28.000*** 6.656 41.373

Jern-Maskinindustrien Jern-Maskinindustrien henvender sig til produktionschefer, 
teknikere og medarbejdere i produktionen inden for henholdsvis 
maskinindustrien og den automatiserede industri. Direktører og 
mellemledere i den brede fremstillingsindustri.

27.104* 29.000*** 19.715 50.690

Transportmagasinet Transportmagasinet henvender sig til vognmandsvirksomheder, 
transportfirmaer, rederier, havne, speditører, leverandørfirmaer, 
tekniske skoler, organisationer, politikere og transportkøbere.

7.373* 17.000*** 8.736 108.690

Motor-magasinet Motor-magasinet henvender sig til automobilforhandlere, motor-
cykelforhandlere, autoværksteder, vulkanisører, servicestationer, 
autolakerere, karosseriværksteder, rustbeskyttelsesfirmaer, autogen-
brugere samt grossister, fabrikanter og importører i autobranchen.

10.408* 53.000*** 8.213 95.458

Magasinet Pleje Magasinet Pleje er det eneste tværfaglige blad, der henvender sig 
til alle faggrupper inden for pleje- og sygehussektoren. Vi skriver om 
og til plejehjemsledere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosu-assi-
stenter- og hjælpere, sygeplejersker, ældrechefer, køkkenchefer med 
flere.

7.700* 19.000** 4.590 13.152

Søfart Søfart henvender sig til rederier, skibsmæglere, havne, uddannel-
sesinstitutioner inden for branchen, skibsværfter, maritime kon-
sulenter, små og store maritime virksomheder og deres personel, 
øvrige producenter og leverandører til skibsfarten, samt alle ansatte 
i den maritime branche.

5.280* 8.171 137.827

Onlineportaler

Building Supply Building Supply henvender sig til håndværksmestre, håndværkere, 
arkitekter, entreprenører og ingeniører. Hertil kommer direktører 
indenfor byggebranchen samt leverandører af byggematerialer.

34.283 242.567

Wood Supply Wood Supply henvender sig til distributører, producenter, leve-
randører og underleverandører. Hertil kommer også direktører, 
designere, rådgivere og en stor andel af sælgere inden for træ- og 
møbelindustrien.

11.764 118.948

Energy Supply Energy Supply henvender sig til rådgivere, konsulenter, leverandø-
rer og producenter inden for hele energisektoren. Portalen bliver her-
udover også dagligt brugt af mange direktører, sælgere og indkøbere 
fra forsyningsselskaber og andre virksomheder i branchen.

10.979 94.956

Metal Supply Metal Supply henvender sig til procesindustrien, færdigvareprodu-
center, underleverandører, leverandører, rådgivere/konsulenter, samt 
el, gas- og fjernvarmeforsyningsselskaber.

19.733 172.818

Food Supply Food Supply henvender sig til catering, producenter af føde- og 
drikkevarer, leverandører (maskiner og produkter), rådgivere og 
konsulenter, samt detailhandel.

14.952 116.764

Electronic Supply Electronic Supply henvender sig til producenter af elektronik og 
elektronisk udstyr, leverandører af komponenter og andet elektronik 
samt rådgivere og konsulenter.  

4.978 55.253

Retail News RetailNews henvender sig til leverandører, super- og discountmar-
keder, kiosk og servicestationer, samt detailhandel inden for mode, 
sundhed, bolig og elektronik.

12.029 95.883

Leder IDAG.DK Lederidag.dk henvender sig til adm. direktører, koncerndirektører, 
økonomidirektører, hr-chefer, salgschefer, administrationchefer til 
andre mellemledere med ansvar for virksomhedens udvikling – kort 
sagt alle ledere med et generelt ledelsesansvar.

8.123 40.848

*Printoplag og e-avis. **Kilde: Læserundersøgelser ultimo 2016. ***Gallup – 2. halvår 2018


