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Stillingsannonser

Tidsskrift for Den norske legeforening tilbyr annonsering av stillingsannonser på nettportalen 
legejobber.no og i Tidsskriftet. Alle annonser som ønskes publisert i Tidsskriftet blir også publisert på 
legejobber.no, og nettannonsen er alltid inkludert i prisen. 

Legejobber.no er Tidsskriftets stillingsportal og stedet der legene holder seg oppdatert om 
stillingsmarkedet. Skal du rekruttere leger, er det i Tidsskriftets kanaler du treffer dem.

En medlemsundersøkelse gjennomført av Den norske legeforening (2017) viste at over 94 % av 
medlemmene leser  Tidsskriftet aktivt - både på papir og nett. Dette gjør det svært attraktivt å annonsere 
stillingsannonser på trykk også - da øker det sjansene for å treffe den rette legen til din stilling. Med 
annonse i Tidsskriftet får man mulighet til å treffe mange potensielle arbeidstakere, også de som ikke er 
aktive jobbsøkere. 

Om du har vanskelig for å finne den rette legen til stillingen du vil utlyse, anbefaler vi deg å vurdere 
"Ekstra synlighet" på annonsen din i flere av våre kanaler. Dette vil øke sjansene dine betraktelig for å 
ansette rett kandidat til rett stilling. 

Vi er opptatt av å gi god service til våre kunder. Har du spørsmål eller ønsker bistand med registrering av 
annonser, ta gjerne kontakt så hjelper vi deg.

KONTAKTINFORMASJON  
 Tidsskriftets markedsseksjon

Telefon: 417 01 060 
E-post: annonser@tidsskriftet.no



Stillingsannonser Tidsskriftet og Legejobber.no

MEDIEINFORMASJON 2019

›  

Legejobber.no er Tidsskriftets stillingsportal og stedet der legene holder seg oppdatert om stillingsmarkedet. Portalen har gjennomsnittlig 21 000 brukere og 
240 000 sidevisninger i måneden. Skal du rekruttere leger, er det i Tidsskriftets kanaler du treffer dem. 

Formater og priser 2019
Papirannonser

Format Størrelse  Pris

1/1 side 185 x 245 38 800

1/2 side liggende 185 x 112 22 200

1/2 side stående 90 x 245 22 200

1/4 side 90 x 112 12 200

1/8 side 90 x 45 8 800

Prisene er eks. mva. 
Nettannonse på Legejobber.no er inkludert i prisen.

Legejobber.no – Kun nettannonse
Periode Til søknadsfrist

Pris per stilling       9 800

Frister og utgivelsesdatoer 2019
Papirannonser
Utgave Publiseringsdato Frist

Nr. 1 15. januar 19. desember 2018
Nr. 2 29. januar 14. januar
Nr. 3 12. februar 28. januar
Nr. 4 26. februar 8. februar
Nr. 5 12. mars 25. februar
Nr. 6 26. mars 11. mars
Nr. 7 9. april 25. mars
Nr. 8 7. mai 11. april
Nr. 9 28. mai 10. mai
Nr. 10 25. juni 7. juni
Nr. 11 20. august 5. august
Nr. 12 10. september 26. august
Nr. 13 24. september 9. september
Nr. 14 8. oktober 23. september
Nr. 15 22. oktober 7. oktober
Nr. 16 5. november 21. oktober
Nr. 17 19. november 4. november
Nr. 18 10. desember 25. november

1/1 side

B 185
H 245

1/2 side stående

B   90
H 245

Breddeformat
1/2 side liggende

B 185
H 112

1/4 side
B 90

H 112

1/8 side
B 90
H 45

Formatplan stillingsannonser

Distribusjon
  Leger
  Medisinstudenter
   Sykehus og institusjoner  

innen helsesektoren
  Apotek
   Leverandører til sykehus  

og helsesektoren

Fagpressens mediekontroll
 TOTALT
Foreningsabonnement 31 458
Betalt abonnement 324
Løssalg -
Mottakerbekr. gratis distr.  1
Andre regelm. gratis distr. 91
Distribuert totalt 31 874

Nettannonser på Legejobber.no legges ut fortløpende.
Ubegrenset innhold.



Ekstra synlighet Tidsskriftet.no, Legeforeningen.no og Legejobber.no

MEDIEINFORMASJON 2019

›  
Vi anbefaler å gi stillingsannonsen ekstra profilering for å forsterke effekten. I våre kanaler treffer du også 
leger som ikke nødvendigvis er på aktiv jobbjakt.  

 

Ekstra synlighet på Legejobber.no

Forsideprofilering 

Din annonse vil være en av de første 
annonsene en besøkende vil se 

Profilering av din annonse øverst på 
hovedside for valgt spesialitet.

Din annonse vises på toppen av  
listen. Plass til maks 3 stk. (i rotasjon).

Synlighet under valgt spesialitet

Prioritert opplisting 

Gi annonsen din ekstra synlighet i portalen. 

Ekstra synlighet på Tidsskriftet.no

Tidsskrift for Den norske legeforening  — på nett. Her når du de fleste leger og spesialis-
ter, i faglig modus. I Legeforeningens medlemsundersøkelse fra 2017 svarte 94% at de 
leser Tidsskriftet på papir eller nett.

17 000 besøker siden hver måned.  

Forsideprofilering

Sendes ut hver uke til 30 000 leger. Velg antall 
utsendelser med din stillingsprofilering.

Nyhetsbrev 

Pris 2 100

Pris 3 100

Pris 2 100

Pris 3 100

Pris 4 100
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Følg Tidsskriftet på
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MERKET   TRYKKERI

OPPLAGSKONTROLLERT

For mer informasjon eller veiledning  
vedr. stillingsannonser:
E-post: annonser@tidsskriftet.no
Telefon 417 01 060   (kl.9-15)

www.legejobber.no

Tidsskrift for Den norske legeforening
Postadresse: Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon 23 10 90 00

Besøksadresse: Legenes hus, Akersgata 2, Oslo

Ekstra synlighet på Legeforeningen.no
På Legeforeningens nettsider treffer du også leger som ikke er på aktiv jobbjakt. 
Kjernebrukerne her er mellom 35-44 år og mellom 55-64 år.  

Forsideprofilering Legeforeningen

34 000 besøkende hver måned har 
mulighet til å se din annonse. 

Pris 3 100



Hva gjør din arbeidsplass 
spesiell?

For å tiltrekke seg den beste arbeidskraften må man vise seg frem som en attraktiv arbeidsplass. 

Arbeidsgiverindeksen er et nytt konsept på Legejobber, hvor potensielle jobbsøkere kan lese om de ulike 

arbeidsplassene. Benytt sjansen til å trekke frem det som gjør din arbeidsplass spesiell – Logg deg inn og 

opprett en profileringsside. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker vår hjelp.

 Intropris: 6 000 kr per år

Illustrasjon: Akershus Universitetssykehus profilering på legejobber.no

Menneskelig nær – faglig sterk
Lokalisert en snau halvtime utenfor hovedstaden ligger Ahus og utgjør et av Europas mest 

moderne sykehus. Vi har ansvaret for ca 10 % av landets befolkning og er Norges største 

akuttsykehus. Vi setter pasienten i sentrum for alt vi gjør. På Ahus finnes det en rekke 

karrieremuligheter for deg som ønsker å gjøre en forskjell!

Jobb på Akershus Universitetssykehus! 

Nyhet!


