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Hva kan være viktigere 
enn kvalifiserte 
kandidater?
EN MÅLRETTET INNSATS   For å få best mulige treff mellom en ledig stilling og den best 

kvalifiserte kandidaten, kreves det en målrettet innsats. For kun kr. 5.995,- utformer og publiserer 

Jobbsafari din profilannonse og gjennomfører et målrettet og profesjonelt søk etter kvalifiserte 

kandidater. Søk og bli sett av hundretalls kandidater og få tilgang til titusenvis av CV-er!

DIN PROFILANNONSE BLIR

• Eksponert i korrekt yrkeskategori og i rett fylke

• Profesjonelt sammenfattet direkte i søkeresultatet, slik at den med bare noen raders 

lesing lokker til videre lesing

• Samsvart med relevante profiler blant titusenvis av CV som finnes hos Jobbsafari

• Sendt med e-post til Jobbsafari’s over 70.000 relevante kandidater

• Publisert i fire uker og garantert nye tidsperioder om du ikke finner riktig kandidat 

innledningsvis

JOBBSAFARI’S REKRUTTERINGSKONSULENTER GIR DEG BESTE RESULTAT   Når 

Jobbsafari har fått din annonsetekst, gjør en av våre rekrutteringskonsulenter en kvalifisert 

bedømmelse av din beskrivelse av stillingen og dine ønskemål for kandidater. Deretter 

sammenligner våre konsulenter dine behov med kandidatenes profiler blant de titusenvis CV-er 

som er i Jobbsafari’s kandidatdatabase. Relevante kandidater får jobbannonsen sendt på e-post 

med en målrettet oppfordring til å søke stillingen. For at du skal få kvalifiserte svar, følger vi opp 

resultatet av søket og sender en påminnelse til de kandidatene som ikke tar kontakt.

GARANTERT NYE PERIODER   Skulle ingen kvalifiserte kandidater samsvare dine krav i 

løpet av fire uker, får du en ny fire ukers periode. Du får også en tredje tidsperiode på fire 

uker om vi ikke skulle lykkes med å innhente tilstrekkelig med kvalifiserte kandidater i den 

første- og andre perioden.

Pris for Profilannonse + 
CV-treff + minimum en og 
maksimum tre perioder á 
fire uker: kr. 5.995,-.

Ring oss i Jobbsafari for å  
høre mer.

CV-treff - en effektiv måte å 
få rett kandidater


