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Čezmejno
Naš namen je povezati alpsko-jadranski gospodarski prostor. Delo-

dajalcem in iskalcem zaposlitve želimo omogočiti sklepanje novih 

poslovnih stikov tu in onstran meje. Poznamo težave pri iskanju ka-

dra. Zaposlitveni oglasi so cenovno dragi in dolgočasni, zato smo 

želeli to spremeniti in spomladi 2019 ustvarili nov portal najdidelo.si

Enostavno
Glavna značilnost našega portala je, da je enostaven za uporabo! 

Z novimi funkcijami in brezplačnim uporabniškim računom lahko 

vaš oglas individualno oblikujete in ga objavite v le treh korakih. Po 

objavi lahko vsak oglas preoblikujete, imate vpogled v statistiko ter 

dostopate do življenjepisov.

 

Moderne marketinške storitve
Ker imamo že 20 let izkušenj na področju oglaševanja v Avstriji, 

smo želeli naše učinkovite metode prenesti tudi v Slovenijo. Naš cilj 

je vzpostaviti stik med delodajalcem in iskalcem zaposlitve, zato 

vam bodoči kader pomagamo najti tam, kjer se nahaja – na social-

nih omrežjih. 

Ugodno
Oglas ne rabi biti drag! Vsako podjetje ima pravico do ugodnega 

in atraktivnega oglasa, zato si lahko oglaševanje pri nas privoščijo 

tudi najmanjša podtjetja.
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Naša misija: povezovanje in združevanje 
alpsko-jadranskega gospodarskega prostora. 
S tem želimo delodajalcem in iskalcem 
zaposlitve omogočiti sklepanje novih 
poslovnih stikov tu in onstran meje.

Čezmejno. Enostavno. Ugodno.

Vaš partner pri 
iskanju kadra!
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Kaj vsebuje vaš 
zaposlitveni 
oglas?

Logotip in predstavitev podjetja
Predstavite vaše podjetje s kratkim opisom in dodajte logotip, ki bo 

na iskalce zaposlitve naredil velik vtis.

Izbira med tremi vzorci
Poslovite se od dolgočasnih oglasov! Na našem portal lahko izbi-

rate med tremi vzorci in individualno oblikujete oglas, ki bo pritegnil 

bodoče sodelavce.

Vnos oglasa v sistem ali samodejni vnos
V treh korakih do zaposlitvenega oglasa.

60 dni na portalu
Po 60 dneh se oglas lahko kadarkoli podaljša ali izbriše.
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Izbira med tremi grafičnimi predlogami.
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Kandidatke in kandidati
V uporabniškem računu za podjetja lahko enostavno dostopate do 

življenjepisov kandidatk in kandidatov.

Možnost obdelave
Če ste v oglasu opazili napako ali bi radi kaj spremenili, lahko to 

storite kadarkoli.

Spoznajte vaše kandidate
V poslovnem računu lahko hitro in enostavno preverite življenjepi-

se kandidatov ter prijave na vaša prosta delovna mesta.

Nasveti HR-strokovnjakov
Med objavo zaposlitvenega oglasa boste prejeli koristne nasvete 

naših HR-strokovnjakov – za učinkovito objavo oglasa.
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Poslovni 
račun

Seite 8

Poslovni račun omogoča 

pregled vseh pomembnih 

informacij o oglasu na 

enem mestu.
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Od blogov do oglaševanja na Facebooku 
in Googlu – vaš oglas bo viden povsod!

Social Media 
Recruiting 

Primer objave na Facebooku
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Profitirajte z našo dodatno ponudbo:
Social Media Recruiting/ oglaševalska 
kampanja

• Individualno oblikovan oglas po vaših zahtevah in željah 

 (vklj. besedilo in grafika)

• Oglaševanje na Facebooku in v zaposlitvenih skupinah

• Določanje ciljne skupine s targetiranjem

• Zagotovljeno povečano število ogledov in klikov

Delite skupaj z nami vaš zaposlitveni oglas.

Social Media Recruiting

Individualno ustvarjena grafika za Facebook

TOP BOOST z budgetom (najmanj 15.000 ogledov)

Oglaševanje v zgodbah na  Instagramu 

Oglaševanje na Facebook strani najdidelo.si 

Individualno izdelana celostna grafična podoba (CGP)

Delitev oglasa v zaposlitvene skupine

Določanje ciljne skupine s targetiranjem

Basic Top Boost

Naša 
ponudba



Naše stranke
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Med drugimi so nam zaupali



Mi smo vam vedno na voljo!

Pokličite nas še danes in se pozanimajte 
o našem portalu in ponudbah. 
V primeru dodatnih vprašanj smo vam 
z veseljem na voljo!

Telefon
+43 463 287006850

www.najdidelo.si
office@najdidelo.si

http://www.najdidelo.si
mailto:office%40najdidelo.si?subject=

