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Profilhåndboken gir retningslinjer for hvordan Jobbklar sin nye profil skal benyttes. 
Riktig og konsekvent bruk av profilen er avgjørende for innarbeidelse av merkevaren 
og for effektiv produksjon av grafiske løsninger. Manualen skal bidra til at Jobbklar 
fremstår tydelig visuelt, og at arbeidet med for å sikre dette skal være enklere. 
Eventuelle avvik fra profilen avtales med Jobbklar eller Aptum. 



1. Profilelementer
1.1 Hovedlogo
1.2 Sekundærlogo
1.3 Sort/hvit logo
1.4 Farger
1.5 Typografi
1.6 Bildestil



1.1 Hovedlogo
/ Positiv versjon 

Dette er hovedversjon av logoen og den 
som prioriteres. Den bør alltid gjengis på 
hvit bakgrunn.

Logoen skal brukes slik den er vist her.



1.1 Hovedlogo
/ Negativ versjon 

Dette er hovedversjon av logoen og den 
som prioriteres. Den brukes på farget 
bakgrunn.

Logoen skal brukes slik den er vist her.



1.1 Hovedlogo
/ Hovedtrekk og intimsone 

Her vises logoens hovedtrekk. 
Ascendentene skaper en linje (med en 
vinkel på 8°) som symboliserer vekst.

I tillegg vises det ”intimsone”.  
Bilder, tekst eller grafikk skal ikke være 
nærmere logoen enn vist i eksempelet 
her. Minimumsavstand til andre 
elementer defineres av størrelsen på 
bokstaven O.

8°

SAFE AREA



1.1 Hovedlogo
/ Logoplassering 

Logoen plasseres etter prinsippene 
vist her. Grønn er godkjent, rød er ikke 
godkjent. Unntaket er f.eks. nettsider 
og nyhetsbrev som krever plassering  
på toppen. 



1.2 Sekundærlogo

Logoen kan også brukes i brun dersom  
det passer i layout.



1.3 Sort-hvitt versjon 

Logo tillates gjengitt i sort når 
tilfredsstillende fargegjengivelse  
ikke er mulig.



1.4 Hovedfarger 

Primærfarger: Jobbklar sine hovedfarger 
er rød og hvit. Disse skal alltid prioriteres. 

Sekundærfarger: Rosa og mørk brun 
kan brukes som støttefarger. Rosa kan         
brukes i lysere graderinger.

CMYK 0-100-72-0 
Pantone 199C
RGB 255-0-71 
HEX #ff0047

CMYK 0-0-0-0 
HVIT
RGB 255-255-255 
HEX #ffffff

CMYK 0-30-4-0 
Pantone XXXC
RGB 255-190-210 
HEX #ffbed2

80 %

60 %

40 %

20 %

CMYK 40-95-70-62 
Pantone XXXC
RGB 80-10-22 
HEX #500a16



1.5 Typografi 

Profilfont: Wallop er profilfonten til 
Jobbklar, men den skal kun benyttes på 
materiale og flater som er utarbeidet av 
kommunikasjonsmedarbeidere, som for 
eksempel brosjyrer og annonser.  

Bakgrunnen for dette er at Wallop ikke er 
en standardfont som støttes av alle 
systemer. 

Wallop er en sans-serif font med mye 
egenart. Den forsterker identiteten ved å 
skape et tydelig uttrykk.

Systemfont erstatning: Verdana er fonten 
Jobbklar skal benytte i det daglige som 
standard i maler og systemer. Dokumenter 
og maler i Jobbklar settes derfor opp med 
Verdana som font.

Verdana støttes både av Windows og Mac 
OS. 

Verdana er en humanistisk sans-serif font 
designet for Microsoft Corporation. 

¶ & * ∞ Ω ^ § ~ @ % ® } ¤ #
Our goals can only be reached through a 
vehicle of a plan, in which we must fervently 
believe, and upon which we must vigorously 
act. There is no other route to success.

– Pablo Picasso Aa
Wallop Wallop© is a sans-serif font family. The 

significant detail are the vertical terminals 
which give a feeling of sharpness. On the 
other hand we can find a lot of rounded 
forms, notice alternates for P, R, w, W, m, n. 
Initially it was designed for Wallop magazine 
which is about independent culture.



1.6 Bildestil  
/ Moodboard A 

Denne type bilder brukes som generell 
profilering av Jobbklar. F. eks. SoMe cover, 
brosjyre cover, annonser og dekor. 
Bildene lages etter disse prinsippene:

- De må være duotone i profilens farger.
Med det menes brun på rød bakgrunn
eller brun på rosa bakgrunn.

- Portrett format med flat eller rolig
bakgrunn

- Det må være gode kontraster i bildet
- Bakgrunn kan være både lys og mørk



1.7 Bildestil  
/ Moodboard B 

Denne type bilder brukes til innhold og 
redaksjonelt materiell. Bildene er
mer forklarende og knyttet til et spesifikt 
innhold. Bildene brukes til SoMe
post, redaksjonelle saker, testimonials osv. 
Bildene lages etter disse prinsippene:

- De må være i farger
- Det må enten være detaljebilder, eller 

mennesker «in action» /portretter
- God fotografisk kvalitet
- Ikke sort/hvitt
- De skal ikke tas i studio, men på lokasjon.



2. Layoutstruktur
2.1 Layout A
2.2 Layout B
2.3 Layout C
2.4 Digitale flater
2.5 Postalia
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2.1 Forside - Layout A1  

Layout A settes opp som vist og brukes  
til cover for brosjyrer, PPT, SoMe osv.  
Det er viktig og ikke ha for mange elementer 
i denne type layout.
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2.2 Forside - Layout A2 

Dette oppsettet brukes som en variant 
av A dersom komposisjon i bilde krever 
at logoen plasseres i bunnen. Det er 
viktig og ikke ha for mange elementer  
i denne type layout.
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Our goals can only 
be reached through 
a vehicle of a plan.
Ilit, simincita nos solesequi nonsedicto molum 
reici seres perum quia cum accatem quiae. 
Min pa di que conse non conse omnis dolupta 
accae doluptaquis am estiatiae. Et omnihictem 
aut quam imus reiumqui nos es alisit expedit 
re remoluptas aut qui doloreriscia simus, simus 
es ex eumentiat. Aceatec tatiat arum evellab 
oreium, sequam as qui cum quodiorat haribus 
doluptate premporia veribus.
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2.3 Layout B 

Layout C settes opp som vist og brukes 
til annonser, SoMe poster, flyer. Tekst bør 
plasseres på ventre siden, høyde verierer 
avhengig av komposisjonen. 
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2.4 Layout C
Layout D settes opp som vist og brukes 
til annonser, SoMe poster, flyer. Tekst bør 
plasseres på ventre siden, høyde verierer 
avhengig av komposisjonen. Det er en 
variant av Layout C og kan brukes på bilder 
som skaper en god kontrast med logoen.



jobbklar.no

OUR GOALS 
CAN ONLY 
BE REACHED 
THROUGH A 
VEHICLE OF 
A PLAN.

Our goals can 
only be reached 
through a 
vehicle of a plan.

Et arbeidsmarked 
med rom for alle.

2.5 Digitale flater
Her vises eksempler på Layout A,B og C 
tilpasset digitale flater. Elementene må 
være større og lite tekst er tillatt. Ellers skal 
man følge de samme reglene. 

Layout B Layout B

Layout A2Layout CLayout C

jobbklar.no

Layout A1



JOBBKLAR AS 
post@jobbklar.no
sentralbord: 370 56 500
tlf. 370 56 501

STOA
Bedriftsveien 9, Krogenes
Postboks 1653 Stoa
4857 Arendal

VINTERKJOR
Risorveien 1054
Vinterkjor
4950 Risor

Ola Normann
DAGLIG LEDER

tlf. 380 00 000
mob. 90 00 00 00
mail: ola@jobbklar.no

jobbklar.no 

Bedriftsveien 9, Krogenes
4857 Arendal

2.6 Postalia
Her vises hvordan postalia settes opp. 
Disse elementer baseres seg hovedsaklig  
på Layout C (Layout A1 for baksiden av 
visittkort).




