


Ift. kvalificeret kandidater 

• 500.000+ besøgende hver måned på Ofir.dk.

• 320.000+ personer i vores egen database
• vækster med 500 nye hver dag.

• 1.000 Facebooksider med 60.000+ følgere

• 14.000+ eksponeringer på vores jobkampagner

Ift. kundeservice

• Fast kontaktperson

• Ugentlig opfølgning og statistik

• ‘Boost’ uden ekstra omkostning
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Matchende kandidater 
i området?

Jobportaler (Ofir.dk)
ledige/søgende: 

10% af målgruppen

Sociale Medier
Kandidater i jobs:

90% af målgruppen

Den opsøgende jobportal



Danmark er det land i EU, hvor den største 
del af befolkningen (81 pc.) mellem 16 og 74 år anvender sociale netværkstjenester
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3.900.000+ brugere i Danmark 2.500.000+ brugere i Danmark1.900.000+ brugere i Danmark

Kampagner på Sociale Medier



Vores SoMe eksperter definerer en målgruppe 
af egnede kandidater:

• Stillingsbetegnelse

• Branche

• Geografi

• Facebook adfærd

• Lookalike målgrupper

Målgruppen præsenteres for kampagnen flere gange

+ målgruppe fra tidligere lign. søgning på ofir.dk.
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Facebook og Instagram – hvordan?



• Kampagnen placeres i nyhedsfeed
blandt kandidatens netværks 
opdateringer

• Kampagnen er synlig på både pc 
og smartphone/tablet

• Kampagnen rammer kun den egnede 
målgruppe
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Sådan ser det ud



Vores SoMe eksperter definerer en målgruppe 
af egnede kandidater

• Stillingsbetegnelse

• Branche

• Kompetencer

• Geografi

Målgruppen præsenteres for kampagnen flere gange
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LinkedIn – hvordan?
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Sådan ser det ud
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Jobkampagner

Facebook og Messenger: Målrettet jobannoncering 

Instagram: Målrettet jobannoncering

LinkedIn: Målrettet jobannoncering

Ofir: Jobannonce på ofir.dk, som har 500.000 
månedlige besøgende

Ofir: E-mail udsendelse til relevante kandidater i vores 
Kandidatdatabase, som tæller 320.000+ personer

Ofir: Topplacering indenfor jobbets kategori

Ofir: Ekstra e-mail til særligt interessante kandidater

Jobnet: Annnonce Jobnet.dk (frivilligt)

Priserne inkluderer 35 dages annoncering på ofir.dk

Premium
28.800 eksponeringer i gns.

Normal pris: 5.495 kr.

Din pris: 3.846,5 kr.

Premium+
42.700 eksponeringer i gns.

Normal pris: 7.995 kr.

Din pris: 5596,5 kr.

Medium
14.200 eksponeringer i gns.

Normal pris: 3.495 kr.

Din pris: 2.446,5 kr.

Basis
4.800 eksponeringer i gns.

Normal pris: 1.995 kr.

Din pris: 155 kr.
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Jobkampagner

Facebook og Messenger: Målrettet jobannoncering 

Instagram: Målrettet jobannoncering

LinkedIn: Målrettet jobannoncering

Ofir: Jobannonce på ofir.dk, som har 500.000 
månedlige besøgende

Ofir: E-mail udsendelse til relevante kandidater i vores 
Kandidatdatabase, som tæller 320.000+ personer

Ofir: Topplacering indenfor jobbets kategori

Ofir: Ekstra e-mail til særligt interessante kandidater

Jobnet: Annnonce Jobnet.dk (frivilligt)

Priserne inkluderer 35 dages annoncering på ofir.dk

Premium
28.800 eksponeringer i gns.

Normal pris: 5.495 kr.

Din pris: 3.846,5 kr.

Premium+
42.700 eksponeringer i gns.

Normal pris: 7.995 kr.

Din pris: 5596,5 kr.

Medium
14.200 eksponeringer i gns.

Normal pris: 3.495 kr.

Din pris: 2.446,5 kr.



Fremadrettet?

Hvad lød mest spændende?
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Ofir brugerstatistik i oktober 2020

Antal månedlige brugere: 
488.675

Antal sidevisninger: 
1.865.748

Brugere fordelt pr. region:
Region Hovedstaden 48 %
Region Midtjylland 19 %
Region Syddanmark 16 %
Region Sjælland 10 %
Region Nordjylland 7 %

Kategori Jobagent modtagere Besøgende på Ofir.dk
Bygge og anlæg 17.724 23.066

Detail- og engroshandel 19.557 17.070

Elev & trainee 5.373 8.675

Energi 3.232 1.710

Finans og bank 3.865 6.588

Forsikring 3.196 1.289

Forskning og udvikling 9.923 3.056

Hotel og restauration 28.649 17.484

Human Resources 8.354 5.101

Håndværk og service 31.247 40.151

Industri 33.080 50.049

Ingeniør og naturvidenskab 7.447 14.790

IT 9.593 14.484

Jura og retsvæsen 6.673 5.601

Kontor og administration 48.896 82.501

Kunst, kultur og sport 13.345 9.547

Land-, skov- og havebrug 10.933 5.369



Job
portal
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Kandidat
database



• Verdens største professionelle 
netværk

• Annoncen vises i kandidatens 
nyhedsfeed med relevant billede

• Annoncen målrettes, så den kun 
rammer egnede kandidater til 
netop denne stilling

• Særligt effektivt til at tiltrække 
kandidater indenfor de faggrupper, 
der typisk bruger LinkedIn

• En af Danmarks førende jobportaler 
med over 500.000 besøgende per 
måned og 300.000 jobagenter

• Målrettede Jobmatch emails der 
rammer de helt rigtige kandidater

• Fremhævet topplacering i søgninger 
for yderlig eksponering

• Placering på forsiden af Ofir.dk for 
yderlig eksponering

• Annoncen oprettes med relevant 
billede, og der defineres en 
målgruppe af egnede kandidater

• Annoncen vises i kandidatens 
nyhedsfeed på Facebook og i 
Messenger-app’en

• Ofirs viden og data om målgrupper 
gør, at annoncen rammer de helt 
rigtige kandidater

• Annoncen bliver vist flere gange 
overfor de kandidater, der allerede 
har vist interesse ved at klikke på 
annoncen
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Medier til jobannoncering

• Annoncen oprettes med relevant 
billede, og der defineres en 
målgruppe af egnede kandidater

• Annoncen vises i kandidatens 
nyhedsfeed på Instagram

• Ofirs viden og data om 
målgrupper gør, at annoncen 
rammer de helt rigtige kandidater

• Annoncen bliver vist flere gange 
overfor de kandidater, der allerede 
har vist interesse ved at klikke på 
annoncen




