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HVORFOR ANNONSERE PÅ SHIFTER?

Våre faste lesere er en unik målgruppe med høy digital 
kompetanse. Hos Shifter vil din annonse nå ut til søkerne i riktig, 
faglig kontekst.

Shifter leverer søkere med kvalitet og ikke kvantitet. Dette gjør 
prosessen din mer effektiv.

Vi leverer rask personlig oppfølging fra bestilling, rådgivning til 
sluttrapportering - våre kunder skal ha en svært god opplevelse av 
Shifters leveranse.

Vi opplever høy grad av gjenkjøp fra våre kunder. Vårt mål er at din 
nye kollega har søkt stillingen gjennom Shifter.

UNIK 

MÅLGRUPPE

PERSONLIG

OPPFØLGING

STILLING

PÅ SHIFTER



Forretningsutviklere

Utviklere (back, front, fullstack)

Ledere og entreprenører/gründere

Data scientists / analyse

Digitale markedsførere / community

Prosjektledere

Produktsjef / Product Managers

Designere / UX / konseptutviklere / Servicedesignere

Investment managers

Customer success

Vi tilbyr deg å annonsere følgende stillingskategorier hos oss:

STILLINGSKATEGORIER



SYNLIGHET

Med en stillingsannonse hos Shifter får du

Nyhetsbrev

Utsendelse av annonsen i Shifters 
nyhetsbrev til våre faste abonnenter.

Ledige stillinger

IT-direktør | GK Gruppen Utviklere | NGI Daglig leder | 24LOCAL

Karusell

Visninger i karusellen på fronten av 
shifter.no under hele løpet.

Stillingsside

Annonse på shifter.no/stillinger så 
lenge dere ønsker.

Sosiale medier

Promotering av annonsen på 
Facebook og Instagram, mot Shifter 
sine unike målgrupper som selv ikke 
er aktivt på jobbsøk.

Shifters CV-base

Utsendelse av stillingen i nyhetsbrev 
til relevante kandidater i Shifters 
kompetansebase.



PRIS

eller

FASTPRIS

per annonse

8800,-
PAKKETILBUD

for 10 annonser

75.000,-

Fra dere trenger vi tekst, link/e-post dit søknadene  

skal sendes, logo, bilder til markedsføring, film (om dere 

ønsker), og fakturainformasjon.

Vil du ha din stillingsannonse på Shifter? 

Send innhold til  


— så får vi ut annonsen så raskt som mulig!

axel@shifter.no



Har dere andre behov?

Terje Bech Hansen

Key Acconunt Manager

Shifter tilbyr fast distribusjonspakke på tvers av våre 
kanaler for deres artikler. Vi utformer nye artikler, og/eller 
markedsfører eksisterende innhold dere selv har utformet.

Ta kontakt med  for rådgivning og et 
godt tilbud. 

terje@shifter.no

Innholdsmarkedsføring?

Native ads?

Employer branding?


