
MÉDIAAJÁNLÓ
Álláshirdetések

www.liftreklam.com



12

Állás- 
hirdetések
Keres/kínál

A liftreklámok  
nézettsége és az 
utazóközönség 
sokszínűsége miatt 
plakátjaink kiválóak 
a munkaerőpiac hir-
detései számára is. 
Álláskeresőknek és 
állást hirdetőknek 
egyaránt ajánljuk  
a liftreklámot.

Álláshirdetéseink a plaká-
ton jól láthatóan, elkülönít-
ve jelennek meg a plaká-
tok jobb oldali sávjában, a 
plakát állandó rovataként. 
Így azok, akik éppen állást 
keresnek, esetleg állást 
kínálnak, azonnal, célirá-
nyosan el tudják olvasni az 
aktuális álláshirdetéseket.

EZ ITT AZ ön 
álláshirdetésének 

a helye!

Állás-
Munkatárs 
ROVAT
MUNKAERŐT KERES? MUNKÁT VÁLLALNA?

HIRDESSEN ÖN IS NÁLUNK!
Részletekért érdeklődjön elérhetőségeinken: 

www.liftreklam.com    iroda@liftreklam.com    +36 30 999 4422

Dunabogdányban a Forgó Étterembe keresünk szakácsot 
és felszolgálókat. Szakmai tapasztalat előny, a megbízhatóság 
és munkátokra való igényesség elvárás. Amit kínálunk: szakmai 
fejlődési lehetőség, korrekt, bejelentett munkahely, fi atalos csapat, 
igény esetén díjmentes szállás! Jelentkezésedet és önéletrajzodat 
a forgoetterem@gmail.com címen vagy a +36 20 914 2004 tele-
fonszámon várjuk.

Dinamikusan fejlődő budapesti cég keres villanyszerelő- ill. 
klímaszerelő végzettséggel rendelkező, munkájukra igényes 
kollégákat azonnali kezdéssel. Jelentkezni az alábbi elérhető-
ségeken lehet: 06-20/253-7685; e-mail: info@spftechnika.hu,
www.spftechnika.hu
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A LiftJobs hatalmas előnye, 
hogy azokhoz is eljut az  
információ, akik egyébként nem 
keresnek állást. Számos visz-
szajelzés bizonyítja, hogy egy jó 
ajánlat azokat is megmozgat, 
akik önmaguktól nem jutottak 
volna el a munkahelyváltás  
gondolatához.

Weboldalunkon, külön menüpont alatt weben is megjelennek  
az állashirdetések, ugyanúgy, mint egy állásportálon. 

LIFTREKLAM.COM/LIFTJOBS

Lehetőséget kínálunk egész Buda-
pesten, illetve csupán adott kör-
zetben, körzetekben meghirdetni 
megüresedett pozícióit. (A körzete-
ken belül azonban további bontásra 
nincs mód). Ezeket megvásárolhatja 
egy hónapra, több hónapra, de akár 
egy teljes évre is!

LIFTJOBS hirdetési méretek és árai

11×2 cm (max. 200 karakter)  
nettó 88 Ft / lift

11×5 cm (max. 600 karakter) 
nettó 220 Ft / lift

11×8 cm (max. 1000 karakter) 
nettó 352 Ft / lift

A betűméret  
minimum 12 pt.



Indoor Média Kft.
1037 Budapest, Bojtár utca 27.

Adószám: 25583423-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-283558
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 
12010350-01620511-00100001

Az Ön  
üzletkötője:
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