Letar ni efter nästa superkollega till ert vårdteam men tycker att rekrytreringsprocessen
är lång och krånglig?
Då har ni hittat helt rätt! Stolta och glada kollegor
är nyckeln till framgångsrik vård. Vi finns här
för att hjälpa er hitta nästa superkollega tillsammans gör vi rekryteringsprocessen
snabb och enkel!

SÖKBAR ANNONS
Er annons kommer att publiceras på Vårdväskanjobb.se och
vara tillgänglig för all personal som aktivt letar jobb. Annon-

Våra kunder

Undersköterska
Sjuksköterska

Med hjälp av oss kan du
nå en stor del av Sveriges
fantastiska vårdpersonal.

Läkare
Annan vårdpersonal

sen kommer synas både på startsidan av Vårdväskanjobb.se
samt på filtreringar på yrken.

EXPONERING PÅ VÅRDVÄSKAN.SE
Har ni svårt att hitta rätt kandidater? Vårdväskan.se har cirka
3 miljoner besökare om året och en kundgrupp som består
av vårdpersonal i varierande yrken. Er annons kommer att
placeras på startsidan hos Vårdväskan.se och därför nå ut till

+ 200 000 Följare

precis den personal ni söker.

MEJLUTSKICK TILL KANDIDATER

TIPSA KANDIDATER OM DIN TJÄNST

Vi lyfter fram er annons i våra populära nyhetsbrev som varje

Tar det alldeles för lång tid att hitta rätt kandidat? Använder

vecka går till över hundratusen människor som jobbar inom

ni premium kan ni själva leta och tipsa kandidater om er

vården. Genom att synas i våra nyhetsbrev ökar ni chansen

tjänst. Det är ett ypperligt sätt att ligga i framkant om ni vill

för att rätt kandidat ska se er annons.

förkorta rekryteringsprocessen.

EXPONERING I SOCIALA MEDIER
Vi gör inlägg och tipsar våra följare på sociala medier om
er tjänst. Vi har i dagsläget ca 200.000 följare på Facebook
och Instagram. Vi har sedan start haft en god ton på våra
sociala kanaler och fokuserat på att stärka arbetsglädjen och

PRISINFORMATION
Bas

1490 kr

Bredd

4490 kr

Premium

8490 kr

yrkesstoltheten inom vården.

VÅRDVÄSKAN JOBB & VÅRDVÄSKAN AB

0346-12212

jobb@vardvaskan.se

