NY FELLES
REKRUTTERINGSKAMPANJE I DES/JAN
Behovet for rekruttering er fortsatt enormt og en kontinuerlig posisjonering er viktig
for å vinne fram i arbeidsmarkedet. Kampen om de kloke hodene er tøff og felles
markedsføring og synlighet er viktig. Vi forbedrer og spisser konseptet og gjenbruker
mye fra forrige runde, noe som gjør at prisene er enda rimeligere enn sist.

Optimalisering av landingssiden
Kongsberg.no fungerer nå som en rekrutteringsportal. Her får du og din bedrift muligheten til å synliggjøre
bedriften og ledige stillinger. Siden er bygget opp med spisset informasjon om jobbmulighetene i Kongsberg.
Gjennom filmer/bilder/tekst vil vi beskrive Kongsberg som et spennende og godt sted å jobbe og bo. Det vil
bli tydelige oversikter over de bransjene og bedriftene som søker nye medarbeidere.
Det gjennomføres optimaliseringer på selve landingssiden fra kampanjen i august. Dette basert på tilbakemeldinger, erfaringer og analyse. Alle bedrifter får logoer synlig presentert på portalen/felles rekrutteringsside
og layout endres noe slik at man raskere og ved færre klikk kommer frem til informasjonen som er mest relevant
for hver enkelt søker. I tillegg vil landingssiden kobles med andre kampanjer på kongsberg.no slik at vi får en
enda større effekt. Innbyggerrekruttering og fokus på det grønne skiftet vil gi tilleggsboost til rekruttering av
nye medarbeidere til byen.

Synlighet og annonsering
- Bedriftens logo og informasjon om deres ledige stillinger på felles rekrutteringsside på kongsberg.no
- Bedriften blir omtalt og refert til i reklamemateriell som skal drive trafikk til siden
- Du nyter godt av felles markedsføringsbudsjett - over 90.000 er satt av for å drive trafikk inn til rekrutteringssiden i kampanjeperioden. Jo ﬂer som deltar i kampanjen jo mer kan vi annonsere for å skape maks synlighet.
- Kampanjen målgruppetilpasses mot aktuelle søkere utenfor Kongsberg i kanaler og innhold (FINN.no,
FB, Linkedin etc).
- Du kan fritt benytte og spre og dele det som produseres i egne kanaler
10.000,- Medlemmer i KNF og Vekst i Kongsberg får 20% rabatt.

FLERE MULIGHETER
FOR DIN BEDRIFT
Produksjon av egen Snapfilm
Vi har svært gode erfaringer med bruk av Snapfilm til Vekst i Kongsberg. Her lar vi en person som bedriften selv
velger filme seg selv der hen sender en snap til venner. Dette er en godt etablert form for kommunikasjon som er
nær, ektefølt og som deles når man har noe fint/godt/ morsomt å dele. Se vedlagte film fra kampanjen. Med dette
formatet får bedriftene mulighet til å vise andre aspekter av det å jobbe i Kongsberg. Her vil filmprodusentene
bistå din bedrift i utvikling av idé, manus og filmproduksjon.
Filmen vil ligge på kampanjesiden for rekruttering samt benyttes i felles markedsføring for å drive trafikk til
kampanjesiden. Vi anbefaler også at du sprer og deler filmen i egne kanaler.
Opsjon 1 Produksjon av Snapfilm – 20.000,- Medlemmer i KNF og Vekst i Kongsberg får 20% rabatt.

Tilgang til digital rådgiver
Trenger du hjelp med å sette opp sporing og måling av trafikk fra kampanjesiden? Har du behov for tips og råd
til hvordan øke synlighet ved bruk av egne sosiale kanaler i kampanjeperioden? Da kan du få tilgang til en digital
rådgiver.
Rådgivning – optimalisering av bedriftens egen landingsside. 5 timer pr. bedrift.
Opsjon 2 – 6.000,- Medlemmer i KNF og Vekst i Kongsberg får 20% rabatt.

Sammen blir vi mer synlige. Bli med - bestill innen 9. desember
Desember og januar er en viktig periode med tanke på rekruttering. Flere bedrifter ønsker å utnytte denne
perioden. Derfor trenger vi svar på om din bedrift ønsker å rekruttere sammen med oss.
Ta kontakt med Heidi Sandvold i KNF for bestilling av din partnerpakke innen 9. des.
Tlf.: 928 38 841 e-post: heidi.sandvold@knf.kongsberg.no

