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STILLINGSANNONSER
2022 

• Norges største uavhengige nyhetskanal mot helsevesenet

• Avisen distribueres gratis til alle yrkesaktive leger i hele landet

• En utmerket kanal for stillingsannonsering mot helsevesenet
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På ordinær jobbside

Stillingsannonser i papirutgave

Prisene i tabellen under er basert på kr 24,- pr spalte mm x antall spalter. 

Se neste side for nærmere visualisering av de ulike annonsetyper.

Annonsetype Format Pris 

1 80 mm bredde (2 spalter) x 115 mm høyde 5 520,-

2 122 mm bredde (3 spalter) x 80 mm høyde 5 760,-

3 122 mm bredde (3 spalter) x 181 mm høyde, 1/4 side 13 032,-

4 164 mm bredde (4 spalter) x 181 mm høyde 17 376,-

5 246 mm bredde (6 spalter) x 100 mm høyde 14 400,-

6 246 mm bredde (6 spalter) x 181 mm høyde, 1/2 side 26 064,-

Annet format? Spør om pris
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3. (122 x 181 mm)

1. 80 x 115 mm

4. 164 x 181

5. 246 x 100

6. 246 x 181

2. 122 x 80 mm
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Ekstra profilert på redaksjonell side

Ønsker du ekstra profilering av din stillingsannonse på redaksjonell side?  
Den ligger nederst på siden og det er kun 1 til 2 stillingsannonser pr. utgave.

Se eksempel på plassering nedenfor. Her vil en få høyere oppmerksomhet,  
noe som kan være nyttig ved stillinger hvor en ønsker å nå ut ekstra bredt.

Spesialside-plassering

M25B = 107x248 mm: 18 847,- 

Spesialside-plassering

M15 = 71x248 mm: 12 563,- 
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Utgivelsesplan for 2022

Utgave Dato Uke Materiellfrist

1. halvår 2022

1 27. januar 4 24. januar

2 17. februar 7 14. februar

3 3. mars 9 28. februar

4 17. mars 11 14. mars

5 7. april 14 4. april

6 5. mai 18 2. mai

7 19. mai 20 16. mai

8 16. juni 24 13. juni

2. halvår 2022

9 25. august 34 22. august

10 8. september 36 5. september

11 22. september 38 19. september

12 6. oktober 40 3. oktober

13 20. oktober 42 17. oktober

14 3. november 44 31. oktober

15 17. november 46 14. november

16 8. desember 49 5. desember
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Stillingsannonser i digitale medier

Her vil annonsen bli godt profilert sammen med andre stillingsannonser liggende 
ute på www.dagensmedisin.no/jobb.

Pris pr. stilling: kr 3 738,-
Annonsen vil være aktiv på siden helt frem til stillingens søknadsfrist.

På ordinær jobbside
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Behov for ekstra eksponering av stillingen?

Er stillingen spesielt viktig og dere ønsker ekstra eksponering for å kunne 
tiltrekke dere ytterligere interessenter som i utgangspunktet ikke er på jobbsøk?

I så fall kan vi tilby attraktive plasseringer av stillingsannonsen på  
www.dagensmedisin.no. Se nedenfor for oversikt over ulike plasseringsmuligheter 
på siden, samt priser og størrelser.

Alle format er i pixler (bredde x høyde) og pris er per uke eks. mva.
NB! Annonsen må ha en svart kant rundt hvis bakgrunnen er lys.
Husk også å sende URL link sammen med materiell til annonser@dagensmedisin.no
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Generelt

• Alle priser eks. mva.

• Produksjon av annonse – kr 650,- (inklusive 1 korrektur).

• 50% rabatt på stillingsannonsering digitalt på ordinær jobbside i 
Dagens Medicin Danmark og Sverige (danske og svenske priser) 
ved samtidig annonsering i Norge.

Gleder meg til å høre fra deg! 

Knut B. Larsen 
Seniorkonsulent – stilling 
Mobil: (+47) 994 84 605 
knut.larsen@dagensmedisin.no




