
Vil du og din virksomhed gerne finde den rigtige 
nye medarbejder? 
Tænker I, det vil være godt at annoncere direkte 
til en relevant målgruppe?  
Og skal det helst ikke koste noget?

Så er annoncering via AJKS’ platforme måske 
noget for jer.

AJKS er a-kasse for 25.000 fagfolk inden for 
kommunikation, journalistik, medier og marketing  
– som I kan komme i direkte kontakt med.  
Se mulighederne på næste side, og kontakt os  
på rekruttering@ajks.dk – eller på telefon  
3348 8925 / 3348 8913 for en uddybende snak.

 AJKS TILBYDER GRATIS HJÆLP TIL 
ANNONCERING 

kommunikatører
markedsføring
tv- og filmmagere
kunstnere
digitale designere
tekstforfattere
journalister
oversættere
webredaktører
grafikere
… og mange flere
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Foto: Jakob Carlsen



SE MULIGHEDERNE HER:

AJKS Nyhedsbrev
Gratis omtale af virksomheden og stillingen i 
vores nyhedsbrev, der har omkring 24.000 mod-
tagere om måneden.

LinkedIn gruppen – AJKS for medlemmer
Alle ledige stillinger, virksomhedspraktikker og 
løntilskud bliver gratis slået op i vores lukkede 
LinkedIngruppe, hvor alle medlemmer har adgang 
til at søge på opslagene. 
Gruppen tæller +4.000 medlemmer.

KS JOB – Jobportal og nyhedsbrev
AJKS samarbejder med Fagforbundet Kommu  - 
ni kation og Sprog, som tilbyder gratis  
job annoncering gennem deres jobportal og  
nyhedsbrev, der udkommer to gange om ugen.  
KS JOB dækker et bredt spekter af jobs inden for 
kommunikation, marketing, medier og sprog.

MEDIAJOB.DK og Journalisten
AJKS samarbejder også med mediajob.dk og 
journalisten.dk, som tilbyder betalte annonce-
ringsmuligheder.

Mediajob.dk er Dansk Journalistforbunds job-
portal, der dækker et bredt spekter af medie- og 
kommunikationsjobs over hele landet. Udover 
annoncer, så tweeter de jobopslagene. Kunderne 
tæller bl.a. Regionerne, store- og små mediehuse, 
politiske partier, private virksomheder, NGO’er 
og mange flere.

De har et reach på ca. 200.000 unikke brugere 
hver måned. 

Skal AJKS hjælpe jer med at finde den helt rigtige 
medarbejder? Kontakt vores karriereteam på 
rekruttering@ajks.dk.
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Gammel Strand 46, 1202 København K, T: 3348 8925 / 3348 8913
Følg os på linkedin.com/company/ajks eller www.ajks.dk


