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| Stillingsannoncer/Netannoncer

| Effektiv rekruttering
Dette er mediet, hvor du rammer den samlede målgruppe, og hele 65 pct. af medlem-
merne ser stillingsannoncerne igennem hver gang, bladet udkommer. 
Den opmærksomhed, du opnår med din annonce i Sygeplejersken, kan du ikke få andre 
steder.Bladet sendes til alle medlemmer på deres privatadresse, hvilket sikrer den store 
læseropmærksomhed.

En annonce indrykket i Sygeplejersken 
placeres både i bladet og på Dansk Syge-
plejeråds jobportal.

Stillingsannonce Pris Format

1/1 side til kant Kr. 34.100 B: 180 x H: 250 mm + 5 mm til beskæring

1/2 side (højformat) Kr. 18.600 B: 180 x H: 123 mm

1/2 side (tværformat) Kr. 18.600 B: 87 x H: 250 mm

1/4 side Kr. 9.300 B: 87 x H: 123 mm

1/8 side Kr. 4.650 B: 41 x H: 123 mm

1/4 side Kr. 9.000 B: 87 x H: 123 mm

1/6 side Kr. 5.000 B: 56 x H: 123 mm

1/1 side 1/2 side
• højformat
• tværformat

1/4 side 1/6 side

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms
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| Stillingsannoncer/Netannoncer

| Kandidat-Garanti
I de tilfælde, hvor I ikke modtager kvalificerede ansøgere, kan genindrykning aftales uden 
beregning. Kandidat-Garantien er gældende for annoncer på minimun 1/2 side, se mere på: 
www.media-partners.dk 

Denne garanti er gældende i 6 uger.

| Netannoncer med henvisning i Sygeplejersken
Annoncører, som ønsker at benytte det elektroniske medie til rekruttering, har mulighed for 
at indrykke en netannonce på http://job.dsr.dk

Indtastningen foretager I selv via http://job.dsr.dk

• Der er ingen begrænsning af tekstmængde

• Er aktiv på hjemmesiden frem til ansøgningsfristens udløb

• Henvisningsannoncerne indeholder et quick nummer, som refererer til stillingsopslaget på  
 nettet

• Netannoncerne må henvise til jeres egen hjemmeside

Prisen er kr. 4.400 ekskl. moms.

Hvis netannoncen ønskes oprettet af Media-Partners, tillægges gebyr på kr. 375 ekskl. 
moms.
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| Kontakt
Hanne Kjærgaard på tlf. 2967 1436 eller 
hanne@media-partners.dk
Heidi Dalkjær Simonsen på tlf. 5188 0804
eller sygeplejersken@media-partners.dk


