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Sveriges största jobbsajt för läkare!
Över

100
jobb varje
vecka

Läkarkarriär.se
På Läkarkarriär.se samlar vi alla lediga läkartjänster som annonseras
ut i Läkartidningen. Här finns också möjligheten för dig som annonsör
att förstärka din platsannons med våra digitala produkter så att den syns
både tydligare och oftare.
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DIGITALA
PLATSANNONSPAKETET
– om du vill ha allt

GARANTI!
Minst 100 klick
på din annons.
BOKA NU!

MED VÅRT DIGITALA PLATSANNONSPAKET

på Läkarkarriär.se och Läkartidningen.se når
du över 150 000 veckounika besökare med
din annons.
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I paketet ingår:

1 Mobilbanner på Läkartidningen.se
– en vecka, 70 000 läsare per vecka
(bästa möjliga placering)

2 Jobb i fokus och Jobbmejlet – tre veckor,
43 000 mottagare per vecka
3 Plats i Tjänstelistan – tre veckor eller hela
ansökningstiden

Paketpris: 35 900 kr
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Som alternativ kan du välja bort
nummer 1 eller 2 och betala 27 900 kr.
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TJÄNSTELISTAN
- alla lediga läkartjänster samlade på samma ställe

ALLA LÄKARTJÄNSTER som annonseras

i Läkartidningen finns automatiskt sökbara
i Tjänstelistan på Läkarkarriär. Men du kan
välja att bara annonsera i Tjänstelistan utan
att gå i print. Priset är 16 900 kr per tjänst för
tre veckor eller hela ansökningstiden. Länkas
direkt till egen sajt eller till en pdf.
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JOBB I FOKUS
- syns både i Jobbmejlet
och på startsidan

OM DU VILL HA FLER KLICK på din annons så

1

ska du boka Jobb i fokus. Då rullar din tjänst i tre veckor på
Läkartidningens startsida, på Läkarkarriär och i mobilen. Dessutom syns annonsen då i JOBBMEJLET i tre veckor. Jobbmejlet
skickas varje vecka till ca 42 000 mottagare och driver garanterat fler besökare till din annons.
Jobb i fokus kostar 11 900 kr per tjänst och går endast att
boka i samband med annonsering i tidningen eller i den digitala
Tjänstelistan.
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I paketet ingår:
1 Plats i Jobb i fokuslistan på
Läkartidningens och Läkarkarriärs startsida i tre veckor.
Även i mobilen.

2 Plats i Jobbmejlet i tre veckor.
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ARBETSPLATSPROFILEN
- presenterar er som arbetsgivare

HÄR KAN NI BERÄTTA varför man ska jobba

just hos er. Här syns ni under ett år och kan
löpande uppdatera innehållet.
Dessutom ingår:

➤A
 tt era lediga tjänster på Läkarkarriär syns
i anslutning till er profil och i Jobbmejlet.
➤A
 tt er logga syns i Tjänstelistan vilket ger
högre OBS-värde.
➤A
 tt ni profileras i Läkartidningens nyhetsbrev
som ”Veckans arbetsgivare” minst två gånger
per år.
Priset är 49 000 kr per år.
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BANNERS PÅ
LÄKARKARRIÄR.SE

Läkarkarriär är Sveriges ledande forum för rekrytering av läkare. På Läkarkarriär kan du komplettera din annons i tidningen med en banner för att nå
ännu flera läkare som är på väg att byta tjänst.
Placering
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Storlek

Pris per vecka

A Toppbanner 240

1100x240 pix

27 000 kr

B Toppbanner 100

1100x100 pix

19 000 kr

C Halv toppbanner

545x100 pix

13 000 kr

D Stortavla hög

268x320 pix

16 000 kr

E Stortavla

268x200 pix

11 000 kr
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FÖR BOKNING OCH INFORMATION
Eva Larsson
070-790 35 06
eva.larsson@lakartidningen.se
Priserna gäller tills vidare.
25 procent moms tillkommer
på samtliga priser.

Ulf Jansson
070-790 35 47
ulf.jansson@lakartidningen.se

