
PLATSANNONSERA
Letar ni efter nya medarbetare? Annonsera via Upphandling24 och var

säker på att nå personer med kompetensen ni söker!

SÅ NÅR NI KANDIDATERNA 
VIA VÅRA ANNONSPAKET

- På upphandling24.se

Platsannonsen exponeras under lediga jobb på 
vår sajt med ca 25 000 unika besökare och 
80 000 sidvisningar per månad.

- I vårt karriärbrev

Varje vecka exponeras platsannonsen i vårt 
digitala karriärbrev som skickas till ca 7 000 
prenumeranter. Brevet innehåller karriärnyheter 
och tips, och såklart platsannonser.

- I vårt nyhetsbrev

Platsannonsen exponeras i vårt digitala 
nyhetsbrev som skickas till över 13 000 personer 
inom offentlig sektor och över 32 000 
leverantörer.

Läs om våra annonspaket på nästa sida.



VÅRA ANNONSPAKET

GRUNDPAKET

Vi har tre olika grundpaket där du själv väljer antal 
publiceringsveckor. Våra grundpaket är utformade enligt 
följande storlekar och innehåll enligt nedan.

Small
Annons i Platsbanken på Upphandling24.se. 
Annons i bannern mitt på startsidan med logotyp, annons med 
logotyp i vårt nyhetsbrev på tisdagar och i vårt karriärbrev på 
fredagar.

Medium
Annons i Platsbanken på Upphandling24.se med placering 
under kolumnen ToppJobb. Annons i bannern mitt på 
startsidan med logotyp, annons med logotyp i vårt nyhetsbrev 
på tisdagar och i vårt karriärbrev på fredagar samt så delas 
annonsen på Upphandling24s LinkedIn.

Large
Annons i Platsbanken på Upphandling24.se med placering 
under kolumnen VeckansJobb. Annons i bannern mitt på 
startsidan med logotyp, annons med logotyp i vårt nyhetsbrev 
på tisdagar och i vårt karriärbrev på fredagar samt så delas 
annonsen på Upphandling24s LinkedIn.

TILLÄGGSPAKET

Veckans Jobb
Din annons läggs som en egen annonsruta ovanför 
platsannonserna under hela ansökningsperioden med
logotyp i nyhetsbrevet och karriärbrevet. 
Enbart tre platser!

Pris: 5 000 kr 
(fast kostnad i tillägg grundpaket 1 & 2)

Toppjobb
Annonsen placeras fetmarkerad högst upp i listan med lediga 
jobb under hela ansökningsperioden med logotyp på sajten, i 
nyhetsbrevet och i karriärbrevet. 

Pris: 2 000 kr 
(fast kostnad i tillägg grundpaket 1 & 2)

VECKOR SMALL MEDIUM LARGE

2 13 000 kr 15 000 kr   20 000 kr

3 16 000 kr 18 000 kr 23 000 kr

4 19 000 kr 21 000 kr 26 000 kr


