
JB Media International ApS – Gråbrødretorv 6, 2. Sal. – 1154 København K

Jobannoncer på danskekommuner.dk, kl.dk eller i Danske Kommuner, vil sikre jer kontakt med beslut-
ningstagere i den offentlige sektor. Her vil i både ramme den aktivt søgende person, ligesom i vil komme i 
kontakt med den, som ikke nødvendigvis er aktivt søgende, da annoncer vises på de forskellige platforme.

DANSKE KOMUNER / KL JOB

DANSKE KOMMUNER.DK/JOB

ANNONCEMULIGHED 1 KR. 13.900
Annonce på Danskekommuner.dk/jobmarked som også vises på jobindex 
(forudsætter at I booker jobindex hos os)

Synlighed overfor 800.000 månedlige brugere i 4 uger
Målrettet eksponering over for relevante kandidater blandt 250.000 Jobagenter.
En motiverende og personlig henvendelse til relevante personer i CV-databasen.
Jobindex.dk’s rekrutteringskonsulenter søger blandt de mere end 100.000 CV’ere i deres database og 
sender relevante kandidater en mail med opfordring til at søge jobbet. Joblink en uge i Danske Kommuners 
nyhedsbrev, der modtages af 5.800 interessenter i kommunerne og andre med interesse for den offentlige 
sektor. Joblink i en uge på forsiden af Danskekommuner.dk

Her skal der leveres en 615x400 annonce gif eller jpg fil og link til jobbet.

ANNONCEMULIGHED 2 KR. 10.900
Annonce på danskekommuner.dk/jobmarked

Profilering overfor beslutningstagere i den offent-
lige sektor. Joblink en uge i Danske Kommuners 
nyhedsbrev, der modtages af 5.800 interessenter 
i kommunerne og andre med interesse for den 
offentlige sektor. Joblink i en uge på forsiden af 
Danskekommuner.dk

Her skal der leveres en 615x400 annonce gif eller 
jpg fil og link til jobbet.

ANNONCEMULIGHED 3 KR. 7.900
Annonce på danskekommuner.dk/jobmarked 

Profilering overfor beslutningstagere i den offent-
lige sektor. Joblink en uge i Danske Kommuners 
nyhedsbrev, som modtages af 5.800 interessenter 
i kommunerne og andre med interesse for den 
offentlige sektor. Joblink i en uge på forsiden af 
Danskekommuner.dk

Her skal der leveres en 300x200 annonce gif eller 
jpg fil og link til jobbet.
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DANSKE KOMMUNER.DK

KL.DK

JOBANNONCE / ARTIKKELBANNER - 300px X 250PX
Placeret på forsiden af danskekommuner.dk i øverste højre 
hjørne over joblinks.
Kr. 5.000 (hvis man har booket jobannonce.)
Kr. 9.900 (Hvis man kun ønsker at køre banner på forsiden.)

JOBANNONCE / ARTIKKELBANNER - 300 X 250PX
Kr. 5.000

NYHEDSMAGASINET
DANSKE KOMMUNER JOB

En annonce i Danske Kommuner når cirka 43.000 læsere på tværs af forvaltninger og faggrupper. 
Danske Kommuner udkommer 22 gange om året og beskæftiger sig i hvert nummer indgående med  
kommunale kerneområder.

Jobannoncer Pris Format
1/1 side 24.500 ,- B: 193 x H: 259 mm 
1/2 side (høj) 14.700 ,- B: 92 x H: 259 mm 
1/2 side (bred) 14.700 ,- B: 193 x H: 128 mm 
1/4 side 8.800 ,- B: 92 x H: 128 mm 
*Brandingannonce  2/1 side 29.500,- B: 430 x H: 280 mm 

Ved booking af trykt annonce får I muligheden for at levere en online jobannonce 
som banner 300x200 px. i jpg el. gif som vil være synlig under 
danskekommuner.dk/jobmarked indtil deadline for ansøgning.

*Brandingannonce er en dobbeltside hvor man på højreside har en stillingsannonce
og på venstresiden har mulighed for at profilere og brande  sin kommune.

MATERIALEKRAV: 
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet kan sendes til JB Media på materiale@jbmedia.dk (maks. 20 MB).
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UDGIVELSER I 2020
NYHEDSMAGASINET DANSKE KOMMUNER

Blad nr. Udkommer (Torsdag) Deadline (Onsdag) Evt. tema / optakt m.v.

1 9. januar 20. december 2019 Optakt til KØF (med ekstra oplag)
og KL’s Sundheds-konference

2 23. januar 15. januar Optakt til B&U Topmøde
3 06. februar 29. januar
4 20. februar 05. februar
5 05. marts 26. februar Kursus / efteruddannelse
6 19. marts 11. marts KL-Topmøde (ekstra oplag)
7 02. april 25. marts Teknik & Miljø (ekstra oplag)
8 23. april 15. april
9 07. maj 29. april Social- & Sundhedspolitisk Forum
10 28. maj 18. maj. *)
11 11. juni 02. juni *) Folkemøde
12 25. juni 17. juni
13 13. august 5. august
14 27. august 19. august
15 10. september 02. september
16 24. september 16. september Kursus / efteruddannelse
17 08. oktober 30. september
18 22. oktober 07. oktober
19 05. november 28. oktober
20 19. november 11. november
21 03. december 25. november
22 17. december 09. december
01/2021 14. januar / 2021 6. januar / 2021

*) Tilfælde hvor deadline ikke falder på en onsdag.


