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Websites 
 for jobcentre og virksomhedsteams

Kommunikation der styrker beskæftigelsen

WANEK & MYRNER

Nøglefærdig 

løsning - kom i 

luften på få uger!

Effektiv  platform til den virksomhedsrettede indsats! 
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Alle priser er ekskl. moms, udgifter til transport ved undervisning og 
løbende udgifter til domæne, hosting og drift af systemet. 

Vi  kan også hjælpe med at udvikle tekst og indhold på timebasis.

 
Styrk virksomhedskontakten med et 
professionelt website

Med vores website-koncept får jobcentret en fleksibel online plat-
form, så I nemt og hurtigt kan kommunikere med alle interessenter. 
Sitet kan med fordel indeholde relevante informationer om fx:

• beskæftigelses- og uddannelsestilbud (jf. gældende lovgivning)
• målsætninger og indsatsområder
• igangværende kampagner og tiltag
• medarbejdere og ansvarsområder
• nyheder og arrangementer
• samarbejdsvirksomheder og netværk
• kontaktoplysninger og åbningstider

 
Sitet vil give såvel virksomheder som borgere, samarbejdspartnere 
og jobcentrets egne medarbejdere et sted, hvor de altid kan finde 
svar på de mest gængse spørgsmål om den lokale beskæftigelses-
indsats.

Skalerbart design for maksimal brugervenlighed
Indholdet kører på forprogrammerede skabeloner, som selv tilpas-
ser sig visning på pc, tablet eller mobil. På den måde kan sitet også 
bruges som præsentation af jobcentrets tilbud på fx en iPad, når 
man er på virksomhedsbesøg.  
 
For yderligere at styrke virksomhedskontakten er det oplagt at 
integrere løsningen med vores Virksomhedsmapper eller med 
EasyMail-systemet og aktivt sende nyhedsmails til virksomhederne 
om lovændringer, kampagner og nye tilbud.

Kontakt os og hør mere om mulighederne for stærkere online  
kommunikation med jobcentrets interessenter.

Design af indholdsskabeloner 9.500 kr.

Billedmateriale og behandling (6-8 stk.) 3.400 kr. 

Programmering til CMS-system 17.500 kr.

Undervisning i CMS (opdatering af indhold) 3.825 kr.

Projektledelse / koordinering 3.400 kr. 

Samlet pris: 37.625 kr.

Priseksempel

Websites for jobcentre

Stærkere service over for 
virksomheder 

og samarbejds-partnere!


