
HYVIÄ UUTISIA KANDIDAATTIKUSTANNUKSELTA, TERVEYDEN-
HUOLLON TYÖNANTAJA TAI MAINOSTAJA 

Halusimme tehdä terveydenhuollon työnhausta entistäkin kätevämpää. Klini-
kalle.fi- palvelun kautta tavoitat terveydenhuollon nykyiset ja tulevat ammatti-

laiset entistäkin tehokkaammin. 
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MEDIAKORTTI 2016 
 

Klinikalle.fi-palvelu on interaktiivinen työnhaun-
palvelu, joka yhdistää terveydenhuollon työnantajat 
ja työnhakijat.  
 
Klinikalle.fi-palvelun edeltäjä Kandirekry perustet-
tiin vuonna 2014 helpottamaan kuntien ja muiden 
terveydenhuollon palveluntarjoajien työvoiman 
löytämistä ja toisaalta opiskelijoiden ja vastavalmis-
tuneiden työllistymistä. Yritys on osa Lääketieteen-
kandidaattiseuran 100 % omistamaa Kandidaatti-
kustannus Oy:tä. Nykyisessä muodossaan Klinikal-
le.fi-palvelu julkaistiin keväällä 2016.  
 
Olemme keränneet Klinikalle.fi -palveluumme 
Suomen kaikki julkisen terveydenhuollon toimipis-
teet ja palvelua tullaan täydentämään myös yksityi-
sillä toimipisteillä. Palvelussa julkaistaan sekä jul-

kisten että yksityisten toimijoiden työnhakuilmoi-
tuksia.     
 
Lääkärit ja lääkäriopiskelijat voivat palvelumme 
kautta löytää suoraan työpaikan ilmoitushaulla 
tai etsiä työpaikkamahdollisuuksia toimipiste-
haulla. Klinikalle.fi -palvelun interaktiivisuus 
toteutuu työnhakijoiden arvioidessa toimipistei-
tä työkokemuksiensa perusteella. Palvelun tar-
koituksena on laajentua käsittämään myös 
hammaslääkäripuolen sekä hoitajapuolen ilmoi-
tukset ja toimipisteet. 
 
Klinikalle.fi –palvelun visio on olla terveyspalvelu-
alan työnhakijoiden interaktiivisen työnhaun yk-
kösvaihtoehto. 

 
  

Ilmoittaminen lääketieteellisten alojen opiskelijoille ja vastavalmis-
tuneille soveltuvista työpaikoista on täysin ilmaista! 
 
 
 

Lisänäkyvyys työpaikkailmoituksille / toimipisteille 
   

 
lkm.  Kuvallinen ilmoitus* Kuvallinen toimipiste* Rekrytoinnin yhteystiedot** 
1 50€  100€  250€ 
   
 
 
* Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %. Kuvallinen toimipiste voimassa niin kauan, kunnes kuvaa halutaan 
päivittää.  
**Rekrytoinnin yhteystiedot toimipisteeseen näkyville 12 kk ajaksi. 

 
Lääke-, palvelu- ja tuotemainosbannerit sivustolle 
 
     2 kk 4 kk 
Suuri mainos etusivulle   1020x180 px 450€ 750€  
Pieni mainos etusivulle  400x170 px  300€ 500€  
Suuri mainos toimipisteissä 1000x180 px                  350€ 650€  
Suuri mainos työpaikkailmoituksissa  1000x180 px 350€ 650€ 
 
* Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.  Kuvat toimitettava mediakortissa ilmoitettuina kokoina PNG-
muodossa.  
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