
Dine stillingsopslag markedsføres både på Jurainfo.dk
samt i nyhedsmails
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Vores brugere er de rette kandidater
til dit juridiske stillingsopslag
Jurainfo.dk er landets førende juridiske platform rettet mod erhvervs-
livet og anvendes dagligt af personer beskæftiget i juridiske jobs. Vores 
primære brugere er jurister og advokater fra kommuner, ministerier, 
styrelser, brancheforeninger, fagforeninger, advokatfirmaer og private 
virksomheder. Vi har derfor mulighed for at eksponere dit stillings-
opslag over for de helt rigtige kandidater og som de eneste på marked-
et, når vi bredest ud til både aktivt og passivt jobsøgende på én gang.

MEDIEKIT
JOBANNONCERING

Tid til at prøve et nyt publikum?

Det ved vi …

crq@jurainfo.dk

71 99 01 11
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1) Standard jobannonce i jobbørs
En standard jobannonce indeholder firmalogo, 
overskrift, placering, virksomhedsnavn, jobtype 
(fuldtid, deltid, andet) samt et selvvalgt link.

2) Udvidet jobannonce i jobbørs
En udvidet jobannonce indeholder, foruden det 
samme som en standard annonce, en beskrivelse 
af jobbet. Derudover fremtræder udvidede 
jobannoncer altid øverst, også i søgeresultater.

3) Standard jobannonce i sidebramme
En standard jobannonce i sidebramme fremtræder 
på alle artikler og arrangementer. Hermed rammer 
du også passivt jobsøgende. En standard 
jobannonce i sidebrammen indeholder en 
overskrift, firmalogo samt et selvvalgt link.

4) Udvidet jobannonce i sidebramme
En udvidet jobannoncer i sidebramme indeholder, 
foruden det samme som en standard jobannonce, 
en beskrivelse af jobbet. Herudover vil udvidede 
jobannoncer fremtræde øverst i sidebrammen.

5) Jobannonce på forsiden af jurainfo.dk
En jobannonce på forsiden af jurainfo.dk 
fremtræder under arrangementer på forsiden. Her 
har du mulighed for at angive  firmalogo, overskrift, 
placering, virksomhedsnavn, jobtype (fuldtid, 
deltid, andet) samt et selvvalgt link.

6) Jobannonce i nyhedsmail
En jobannonce i vores daglige nyhedsmail giver 
dig eksponering overfor vores tætteste og mest 
engagerede målgruppe. Her har du mulighed for 
at angive firmalogo, overskrift samt et selvvalgt 
link. Her rammer du ligeledes passivt jobsøgende.



Pris for pro-pakken

Enkelt stillingsopslag:                                        7.500 kr

Klippekort m. 10 klip:                                        56.250 kr

Pro-pakken er til dig, der vil udnytte den unikke 
juridiske målgruppe på jurainfo.dk til fulde. Med 
denne pakke eksponeres dit jobopslag for hele 
Jurainfos målgruppe på tværs af alle vores kanaler. 
Derudover får du udvidede jobannoncer, som er mere 
iøjnefaldende og indeholder mere information end 
standard jobannoncer.

Målgruppe:
- Aktivt og passivt jobsøgende

Placeringer:
2) Udvidet jobannonce i jobbørs
4) Udvidet jobannonce i sidebramme
5) Jobannonce på forsiden af jurainfo.dk
6) Jobannonce i nyhedsmail

Ekstra fordele:
- Ubegrænset liggetid
- Gratis genopslag, hvis stillingen ikke blev besat
- Vises øverst i søgeresultater
- Få rapport over eksponeringer, klik mv.
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Pris for plus-pakken

Enkelt stillingsopslag:                                        4.500 kr

Klippekort m. 10 klip:                                        33.750 kr

Plus-pakken er til dig, som vil eksponere dit jobopslag 
over for passivt jobsøgende via synlighed i side-
brammen på samtlige artikler og arrangementer.

Målgruppe:
- Aktivt jobsøgende
- Passivt jobsøgende

Placeringer:
1) Standard jobannonce i jobbørs
3) Standard jobannonce i sidebramme

Ekstra fordele:
- Ubegrænset liggetid

PLUS

Pris for basis-pakken

Enkelt stillingsopslag:                                        3.500 kr

Klippekort m. 10 klip:                                        26.250 kr

Basis-pakken er til dig, som ønsker at eksponere dit 
jobopslag over for brugere på Jurainfo, som aktivt 
søger efter job på i jobbørsen.

Målgruppe:
- Aktivt jobsøgende

Placeringer:
1) Standard jobannonce i jobbørs

Ekstra fordele:
- Ubegrænset liggetid

BASIS


