Annonsera smart
I framtidens professionella liv behövs nya sätt för att attrahera rätt
talanger. Att sprida budskapet brett räcker inte, utan det handlar om att
bygga relationer.
Framtidens professionella liv bygger i
större utsträckning på värderingar och
samarbeten. Nätverk blir allt viktigare. Vi
lyssnar på de vi redan har en relation till
och våra flöden förser oss med information
som ofta tangerar det vi redan kan och
vet.
För att hitta rätt talanger behövs därför nya
sätt för att nå ut. Det handlar om att bygga
relation snarare än om att basunera ut sitt
budskap. Traditionell annonsering klarar
inte de nya kraven, därför öppnar vi våra
nätverk för annonsering.

möjligt att söka brett efter rätt kompetens
online.

”

Hitta en specifik kompetens
eller nå en svår målgrupp.

Annonsering i våra nätverk passar bra
t.ex. när det handlar om att hitta en väldigt
specifik kompetens eller när det är svårt
att nå rätt målgrupp.
För att få så stor utväxling som möjligt på
annonseringen inleder vi alltid med ett
möte för att förstå behovet. Därefter tar vi
fram ett förslag till upplägg för att nå
önskat resultat. Annonsen syns på vår
webbplats, i våra utskick samt i våra
sociala kanaler.

Aktiv närvaro offline
Exempel på nya roller. Från Hammer & Hanborgs
undersökningar Kommunikatören och Nordic
Executive Survey.

Vår digitala räckvidd
Under åren har vi byggt upp ett stort och
aktivt nätverk. Idag har vi ett digitalt
ekosystem där vi kan kommunicera direkt
med över 40 000 personer varje dag.
Utöver det har cirka 30 000 talanger
registrerat sin profil hos oss.

”

Vi kan kommunicera direkt
med 40 000 personer varje
dag.

Vi jobbar även proaktivt med social
recruiting och hjälper till att skapa relevant
innehåll för att attrahera rätt talanger. Vi är
utbildade och certifierade i AI-verktyget
Source Hub by Social Talent som gör det

Utöver vår digitala närvaro träffar vi varje
dag nya, intressanta talanger. Vi genomför
löpande
förutsättningslösa
intervjuer.
Givetvis tipsar vi relevanta talanger om de
tjänster som för närvarande annonseras
via oss.

För mer info kontakta oss!
Kontakt: Annika Lasmarias | 08-459 03 69
annika.lasmarias@hammerhanborg.com

