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Elevplads.dk, er landets førende portal indenfor formidling af elev- og lærepladser til 
unge. Elevplads.dk besøges hver måned af mere end 60.000 job- og uddannelsessøgende. 
Derudover forankres hele vores jobnetværk ude på landets uddannelsesinstitutioner, hvor vi med 
platformen PraktikService har et direkte link til både studievejledere, praktikpladskonsulenter og 
de unge. Vi har i dag over 40.000 aktive jobprofiler. 
 

Udover vores eget jobnetværk er vi særdeles stærke i brugen af sociale medier ift. 
rekrutteringen af unge. Det er rent faktisk en nødvendighed, når man arbejder med generation 
Y/Z. Facebook annoncering indgår derfor i mange af vores løsninger i dag. Hvis du er nysgerrig 
på dette, vil vi opfordre dig til at besøge vores populære Elevplads Facebookside, som pt. har 
over 11.300 følgere. 
 
 
 
OBS: Prisen i det efterfølgende oplæg er angivet ekskl. moms. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. 
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ANNONCERINGSPERIODE: Indtil rette kandidat(er) er fundet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Forsidefremhævning kan tilkøbes for kr. 500,- 

 

FUNKTION MEDIE BUDGET 
DKK + moms 

ONLINE Elevplads.dk Annoncering 

- opslag indtil rette kandidater er fundet 

- mail ud til relevante skoler og praktikpladskonsulenter 

- opslaget vil uden beregning også blive eksponoeret på Jobindex og 

Jobnet. 

3.000,- 

ONLINE 1 x Facebook Boost 

- segmenteret Facebook opslag målrettet alder, geografi og evt. 

uddannelse 

1.500,- 

4.500,- 
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Jarl Linder 

Senior Client Manager 

 

jl@companyoung.com 
+45 22 73 40 00 

Mere om CompanYoung 

CompanYoung er en dansk medievirksomhed grundlagt i 2008. Virksomheden har hovedsæde i Aalborg 

og beskæftiger i dag over 35 medarbejdere. CompanYoung har speciale i unges adfærd ift. job, studie 

og karriereformidling, hjælper i dag en lang række virksomheder med tiltrækning af elever, studerende 

og nyuddannede. Læs mere om CompanYoung på www.companyoung.dk  


