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NetJobs Group AB (publ) lanserar ny design 
 
Under månaderna maj och juni lanserade Netjobs Group AB (publ) en ny design på samtliga sina jobbsajter i Sverige 
och Tyskland. Den nya layouten inkluderade även dotterbolaget Onrecs sajter.  
 
Den nya designen optimerar den tekniska plattformens möjligheter, den är mobilanpassad och den avser att skapa en 
betydligt mer inbjudande miljö för arbetssökanden genom såväl enkelhet i navigering som call to action som ledord.  
 
- Det har varit ett stort nöje att få arbeta med och lansera den nya designen för såväl www.NetJobs.com som för 
samtliga nischsajter i portföljen. Ny design och ökad användarupplevelse har varit två av ett flertal bitar vi 
intensifierat under min första tid i bolaget, säger Georg Tsaros, VD för NetJobs Group AB. 
 
De svenska sajterna som berörs av den nya designen är www.Netjobs.com, www.TeknikJobb.se, www.ITJobb.se, 
www.HälsoJobb.se, www.MiljöJobb.se, www.JuridikJobb.se, www.LedningsJobb.se, www.PedagogJobb.se, 
www.FörskoleJobb.se, www.SäljJobb.se och www.EkonomiJobb.se, de tyska sajterna som berörs är 
www.careerjobs.de,  www.FachaerzteJobs.de, www.KrankenschwesterJobs.de, www.IngenieurJobs.de, 
www.VertrieblerJobs.de, www.PaedagogikStellen.de, www.WirtschaftsJobs.de, www.ChefJobs.de, 
www.JuristenJobs.de samt Onrecs sajter www.SkolJobb.se och www.Medrek.se.  
 
För ytterligare information, besök www.netjobs.com eller kontakta 
 
Georg Tsaros, VD 
Telefon 08-678 74 20 
Email georg.tsaros@netjobs.com  
 
 
Om NetJobs Group AB 
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade 
jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential 
genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 
och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information 
finns på www.netjobs.com.  
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