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For at give dig mulighed for at benytte SDUs Jobbank optimalt i forhold til SDUs ingeniørstuderende har vi udar-
bejdet 5 Guides, som du kan bruge afhængig af den opgave, du skal have løst: 
 

1. Kom i gang med SDU Jobbank 
2. Opret virksomheden som bruger af jobbanken 
3. Opret opslag til praktikker, projekter eller specialer 
4. Opret opslag til job i virksomheden 
5. Følg med i dine opslag 

 

Om jobbanken 
SDU Jobbank er et job- og projektsite for studerende og nyuddannede fra SDU. SDU Jobbank er et samarbejde 
mellem Syddansk Universitet og Graduateland ApS. 
Virksomheder har mulighed for at komme i kontakt med studerende og nyuddannede via SDU Jobbank. Du kan 
målrette dine tilbud mod specifikke segmenter og på den måde opnå en mere effektiv rekrutteringsproces og 
forbedring af din employer branding. 
SDU Jobbank er en del af Graduateland-netværket - et netværk som består af karrieresites for studerende og 
nyuddannede på tværs af universiteter og interesseorganisationer nationalt og internationalt. 
 

Hvad koster det at benytte jobbanken 
Det er GRATIS at benytte jobbanken.  
Et gratis jobopslag vil således være aktivt online i jobbanken i op til 30 dage. 
Et praktik-, projekt- eller specialeopslag vil kunne være aktivt gratis online i op til 365 dage og er eksponeret med 
logo og teaser. 
 
 
I forbindelse med jobopslag har du hos Graduateland mulighed for at tilkøbe ekstra fremhævning og ekspone-
ring. Med en fremhævet jobannonce vil dit stillingsopslag blive særligt eksponeret over for den målgruppe, du har 
valgt. Dit opslag vil over for denne gruppe: 
• Få en bedre placering i målgruppens søgeresultater 
• Få tilføjet en job-teaser 
• Blive vist med logo 
Du kan også tilkøbe redaktionel support fra Graduateland og udsendelse af e-mails til relevante kandidater. 
De nærmere købsbetingelser aftales med Graduateland, der i øvrigt løbende udvikler ekstra tilkøbsservices. 
Se mere Graduateland.com 
 

https://graduateland.com/da/customer/article/frequently-asked-questions-da
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