
Platsjournalen är Arbetsförmedling-
ens plattform för platsannonser med 
redaktionella sidor med användbara 
nyheter om arbetsmarknaden men 
också berättelser om människor i  
arbetslivet, eller på väg dit. Kund - 
tidningen har drygt 100 år på nack-
en, precis som Arbetsförmedlingen.

RIKS- 
TÄCKANDE 

JOBB- 
TIDNING!

ANNONSERA I



PRISER – PLATSANNONSER

2 SP (82 MM BRED) 3 SP (124 MM BRED) 4 SP (166 MM BRED) 5 SP (208 MM BRED)

75 mm hög  7 750 kr  10 375 kr  14 000 kr  16 625 kr

80 mm hög  8 100 kr  10 900 kr  14 700 kr  17 500 kr

85 mm hög  8 450 kr  11 425 kr  15 400 kr  18 375 kr

90 mm hög  8 800 kr  11 950 kr  16 100 kr  19 250 kr

95 mm hög  9 150 kr  12 475 kr  16 800 kr  20 125 kr

100 mm hög  9 500 kr  13 000 kr  17 500 kr  21 000 kr

105 mm hög  9 850 kr  13 525 kr  18 200 kr  21 875 kr

110 mm hög  10 200 kr  14 050 kr  18 900 kr  22 750 kr

115 mm hög  10 550 kr  14 575 kr  19 600 kr  23 625 kr

120 mm hög  10 900 kr  15 100 kr  20 300 kr  24 500 kr

125 mm hög  11 250 kr  15 625 kr  21 000 kr  25 475 kr

130 mm hög  11 600 kr  16 150 kr  21 700 kr  26 250 kr

135 mm hög  11 950 kr  16 675 kr  22 400 kr  27 125 kr

140 mm hög  12 300 kr  17 200 kr  23 100 kr  28 000 kr

Halvsida 208 x 159 mm  27 825 kr

Helsida 208 x 320 mm  56 000 kr

DISTRIBUTION 
Gratistidning som distribueras brett över hela 
landet. Platsjournalen finns på alla 300 Arbets
förmedlingar i hela landet. Bara genom våra 
kanaler på centralstationer och flygplatser har 
drygt 620 000 personer möjlighet att ta tid-
ningen varje dag. Dessutom sker distribution 
till högskolor, universitet, bibliotek och prenu-
meranter.

ANNONSERING 
Med annons i Platsjournalen når ni personer  
på jakt efter nytt jobb eller utbildning.  Annonsen 
presenteras rikstäckande med riktad rubrik 
 alternativt på redaktionella sidor. Tidningen  
kommer ut en gång i veckan, varje måndag,  
eller första helgfria dag i veckan.

Deadline: Torsdagar kl 14.00 för  
näst kommande vecka.

FÖR BOKNING & INFORMATION:
020-22 00 20, platsjournalen@mediakraft.se

FÖR MATERIALLÄMNING:
material-pj@mediakraft.se

Priserna är inklusive fyrfärgstillägg  
och exklusive moms.

50% 
RABATT VID 
REPETITION 
PÅ EN OCH 

SAMMA 
ANNONS



FÖR BOKNING & INFORMATION:
020-22 00 20, platsjournalen@mediakraft.se

FÖR MATERIALLÄMNING:
material-pj@mediakraft.se

måndag  29/8 2016  
2 740
nya jobb

innehåller:
# 35

En tidning från 

Ta hjälp av jobbgrupper på Facebook       02 ›››››
Våga söka jobb även  om du är osäker  
på språket  06 ›››

Mikrofon och hörlu-rar är syntolkens 
arbetsredskap.

Vad hände medarbetsglädjen?

Nya asylregler hotar snabbspår

›› Anställda i Sverige vittnar om ett sämre arbetsklimat med högre press och lägre ar-betsglädje än anställda i grannländerna. Det visar en global medarbetarundersökning som jämför 39 länder, skriver tidningen Kollega. Hård konkurrens, ständiga omorgani-sationer, besparingar och chefer som inte har tid är några av de faktorer som nämns som bidragande orsaker till ökad otrygghet och minskad arbetsglädje. En av fem medar-betare i Sverige trivs dessutom inte på sina jobb utan vill sluta inom ett år, visar under-sökningen som bygger på 38 000 svar. d

›› Regeringens skärpta asylregler gör att den som ingår i ett så kallat snabbspår till ett yrke riskerar att mista sin chans att få stanna i Sverige eller att kunna ta hit sin familj. Detta eftersom snabbspåren inte räknas som inkomst. Det rapporterar Sveriges Radio och hänvisar till Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.– Om du väljer att delta i snabbspåret, så försörjer du dig inte själv och därigenom kan du inte få permanent uppehållstill-stånd och du kan inte heller få hit din familj om du har en sådan som väntar i något flyk-tingläger någonstans, säger hon till Ekot. d

dessutom:
› Panelen: ”Sätt realistiska  delmål och följ dem.” ....................... sidan 3› Upplev världen 

som flygvärd ....................................... sidan 7› Hallå där! Linus Silow, rektorn som fyllde industriprogrammet. ........ baksidan

FOTO: CHRISTER OLOFSSON

Eli sätter ord på det andra inte ser
’’

Genom att berätta vad hon ser hjälper syntolken Eli Tistelö  synskadade att bli mer delaktiga i samhället.     04 ›››››

 Extrajobb.   Söker män  med mustasch till  norsk reklamfilm!  Lön: 10 000 kr.”
Bolaget Statist.se går ut med  udda jobbannons för reklam- filmsinspelning den 7 septem- ber.                       FOTO:DREAMSTIME  

måndag  15/8 2016  2 727
nya jobb

innehåller:
# 33

En tidning från 

Så fångar du arbetsgivarens intresse på tre sekunder       02 ›››››
Hallå där! Catharina Utanskog  

om säsongsjobben i fjällen   

Baksidan ›››

Hingsten Classic är 

lugn och fin när han får 

nya skor av Cecilia.

Fler får möjlighet 
att plugga

Vanligt med  
fysisk utmattning

›› Regeringen har beslutat om att 

göra det möjligt för fler långtidsarbets-

lösa att med bibehållet aktivitets-

stöd studera på Komvux, folkhög-

skola eller gymnasium. Sedan augusti 

förra året har endast deltagare som 

förbrukat 450 dagar med ersättning 

inom jobb- och utvecklingsgarantin (ti-

digare fas 3) haft möjlighet att bedriva 

studier på detta sätt. Nu blir det möj-

ligt för personer som fyllt 25 att redan 

före inträdet i jobb- och utvecklings-

garantin börja studera. Ändringarna 

träder i kraft den 15 augusti 2016. d

›› Arbetsmiljöverkets stora undersökning 

Arbetsmiljön 2015 visar att varannan anställd 

anser sig ha alldeles för mycket att göra på 

jobbet, skriver Kollega. Bland grundskol-

lärarna är andelen hela 84 procent. Lärarna 

sticker också ut som den yrkesgrupp 

som har svårast att koppla bort tankarna 

från jobbet när de är lediga. Stress är ett 

vanligt problem i arbetslivet, men det är 

också vanligt med fysiskt slitsamma arbeten. 

Ungefär var tredje sysselsatt har varje vecka 

ont i kroppen på grund av arbetet, och drygt 

hälften känner sig uttröttade i kroppen varje 

vecka. Var fjärde utsätts också för buller på 

jobbet en stor del av sin arbetstid. d

dessutom:

› Sen ankomst – här har du  

de sämsta ursäkterna ....................... sidan 2

› Jobba hos oss: Deltidsbrandmän  

till Nordmalings kommun ............... sidan 3

FOTO: LINA SIKSJÖ

Cecilia trivs 
med hästjobbet

’’
Cecilia Lundquist gick raka vägen från naturbruksgymnasiet till  

hovslagarutbildning. Nu är jobbkalendern fulltecknad.     04 ›››››

 Jag gjorde min  

 bästa tid 
på distansen. Det  

känns nästan som  

ett guld.”
OS-hjältinnan Sara Sjöström till  

TV3 efter att ha följt upp sitt OS- 

guld med ett silver på 200 meter  

frisim.      FOTO: TOBIAS RÖSTLUND/TT

måndag  22/8 2015  
2 652
nya jobb

innehåller:
# 34

En tidning från 

Så förvandlar du din uppfinning till en produkt       02 ›››››
Sju tips innan  
du mejlar  
din ansökan  06 ›››

Lina Broholm trivs med jobbet som 
optiker.

Kompetens saknas för it-branschen

Lättare komma in på högskolan

›› It-branschen i Stockholm går bra. Enligt Stockholms handelskammare uppnåddes under andra kvartalet i år den högsta omsätt-ningen på två år. Men trots att branschen ser ljust på framtiden räknar den inte med fler jobb framö-
ver, trots att 64 
procent av företagen uppger att de har brist på personal. Anledningen är bristen på kompetens. Flera av företagen säger att de skulle anställa om personer med rätt kompe-tens fanns att tillgå. d

›› Färre unga sökande och fler antagna gör att konkurrensen minskar till höstens hög-skoleutbildningar, enligt Universitets- och högskolerådets nya urvalsrapport. Totalt sökte 411 779 personer utbildning vid andra urvalet höstterminen 2016 jämfört med 424 717 samma period 2015. Minskningen beror på att antalet unga sökande går ner med nära sju procent.– Söktrycket minskar med tre procent och antagningen ökar med drygt en procent, säger Carina Hellgren, utredare. d

dessutom:

FOTO: LINA SIKSJÖLina har bra blick för bågar

 Tänk inte på   alla hinder  och konkurrera  inte så mycket  med andra  
människor.”
Retorikproffset Elaine Eksvärds  tips för att hitta rätt i yrkeslivet.Min väg till jobbet, sid 7.

’’
Intresset för människokroppen fick Lina Broholm att fundera på 
sjukgymnastyrket. Men efter praktik i en Synsambutik valde hon att 
bli optiker - ett yrke med goda framtidsutsikter.     04 ›››››

› Jobba hos oss: ”Guide för skoterresor  i Sverige och Kanada.” ...................... sidan 3› Hallå där! Tinn Skyttevåg,  som fick jobb genom  
kompetensutmaningen ............... baksidan

SPECIALPLACERINGAR 
REDAKTIONELLA SIDOR  

Sid 3 (226 x 75 mm) 14 900 kr

Sid 7 (82 x 105 mm) 9 600 kr

Sid 7 (82 x 215 mm) 16 500 kr

Sid 7 (82 x 324 mm) 18 900 kr

Baksida (110 x 130 mm) 15 300 kr

Baksida (226 x 130 mm) 30 600 kr

TEKNISK INFORMTION

Färdigt material:
Digitalt material levereras som högupplöst 
tryckfärdig PDF med samtliga bilder och  
typsnitt inbäddade. Upplösning 300 dpi  
vid 100% storlek. 

Alla färger i dokumentet måste vara CMYK,  
ej Pantone eller RGB. 

Utfallande bilder, tonplattor etc. ska vara 
 monterade med ett utfall på 5 mm. Utfallande 
annonser ska innehålla skär- och passmärken. 

Kontrollera att annonsen är gjord i bokat 
 format. Döp filen med tidningens namn,  
utgåva och annonsörens namn.

Material som ska produceras:
Logotyper i Illustrator eps-format. Bilder ska 
vara sparade som EPS eller TIFF med en  
upplösning på 300 dpi.

Meddela om det finns några grafiska riktlinjer 
som ska följas, såsom val av typsnitt,  
logotypens placering etc.



UTGIVNINGSNUMMER
MATERIALDAG TORSDAG 
(OM INTE ANNAT ANGES)

UTGIVNINGSDAG MÅNDAG  
(OM INTE ANNAT ANGES)

JANUARI
Nr 2 2017-01-05 2017-01-09
Nr 3 2017-01-12 2017-01-16
Nr 4 2017-01-19 2017-01-23
Nr 5 2017-01-26 2017-01-30

FEBRUARI
Nr 6 2017-02-02 2017-02-06
Nr 7 2017-02-09 2017-02-13
Nr 8 2017-02-16 2017-02-20
Nr 9 2017-02-23 2017-02-27

MARS
Nr 10 2017-03-02 2017-03-06 
Nr 11 2017-03-09 2017-03-13
Nr 12 Särtryck UJ 2017-03-16 2017-03-20, Utbildningsjournalen tema 1

Nr 13 2017-03-23 2017-03-27, Utbildningsjournalen tema 2

Nr 14 2017-03-30 2017-04-03, Utbildningsjournalen tema 3

APRIL
Nr 15 2017-04-06 2017-04-10
Nr 16 Skärtorsdag 2017-04-12 onsdag 2017-04-18 tisdag

Nr 17 2017-04-20 2017-04-24
Nr 18 Första maj 2017-04-27 2017-05-02 tisdag

MAJ
Nr 19 2017-05-04 2017-05-08
Nr 20 2017-05-11 2017-05-15
Nr 21 2017-05-18 2017-05-22
Nr 22 Kristi himmelfärd 2017-05-24 onsdag 2017-05-29

JUNI
Nr 23 2017-06-01 2017-06-05
Nr 24 2017-06-08 2017-06-12
Nr 25 2017-06-15 2017-06-19
Nr 26 Midsommarafton 2017-06-21 onsdag 2017-06-26

JULI
Nr 27-28 Dubbelnummer 2017-06-29 2016-07-03
Nr 29-30 Dubbelnummer 2017-07-13 2016-07-17

PLATSJOURNALEN UTGIVNINGSPLAN 2017  



PLATSJOURNALEN UTGIVNINGSPLAN 2017, forts.  

AUGUSTI
Nr 31-32 Dubbelnummer 2017-07-27 2017-07-31
Nr 33 2017-08-10 2017-08-14
Nr 34 2017-08-17 2017-08-21
Nr 35 2017-08-24 2017-08-28

SEPTEMBER
Nr 36 2017-08-31 2017-09-04
Nr 37 2017-09-07 2017-09-11
Nr 38 2017-09-14 2017-09-18
Nr 39 2017-09-21 2017-09-25

OKTOBER
Nr 40 2017-09-28 2017-10-02
Nr 41 2017-10-05 2017-10-09
Nr 42 2017-10-12 2017-10-16
Nr 43 2017-10-19 2017-10-23
Nr 44 2017-10-26 2017-10-30

NOVEMBER
Nr 45 2017-11-02 2017-11-06
Nr 46 2017-11-09 2017-11-13
Nr 47 2017-11-16 2017-11-20
Nr 48 2017-11-23 2017-11-27

DECEMBER
Nr 49 2017-11-30 2017-12-04
Nr 50 2017-12-07 2017-12-11
Nr 51 2017-12-14 2017-12-18
Nr 52-01 dubbelnummer 2017-12-21 2017-12-27 onsdag

UTGIVNINGSNUMMER
MATERIALDAG TORSDAG 
(OM INTE ANNAT ANGES)

UTGIVNINGSDAG MÅNDAG  
(OM INTE ANNAT ANGES)

FÖR BOKNING & INFORMATION:
020-22 00 20, platsjournalen@mediakraft.se

FÖR MATERIALLÄMNING:
material-pj@mediakraft.se


