
MEER INFORMATIE OF DIRECT  
UW VACATURE PLAATSEN?
Bel of mail met de recruitment  
specialisten van Vakmedianet 

088-525 1218
recruitmentadvies@vakmedianet.nl

 U kunt uw vacature snel vervullen doordat wij uw vacature actief onder  
de aandacht brengen via al onze relevante websites en via de job alerts.

 Dankzij onze platforms bereikt u naast actief werkzoekenden ook 
latent werkzoekenden, waardoor u gegarandeerd meer en betere  
zichtbaarheid heeft onder ambitieuze vakspecialisten dan bij andere  
- generieke - jobboards.

 U profileert zich als interessante werkgever omdat vakspecialisten  
onze platforms ervaren als betrouwbaar en professioneel.

VIA VAKMEDIANET BEREIKT U MEER 
KIJK OP VAKMEDIANET.NL/RECRUITMENT

OP ZOEK NAAR EEN 
AMBITIEUZE PROFESSIONAL? 
Met Vakmedianet bereikt u alle 
vakprofessionals in Nederland

mailto:recruitmentadvies%40vakmedianet.nl?subject=
http://adverteren.vakmedianet.nl/doelen/recruitment


Vakmedianet bereikt ruim 1,2 miljoen professionals werkzaam 
in allerlei functies en in tal van branches. We hebben in ieder 
segment en in iedere branche marktleiderschap opgebouwd. Met 
sterke merken die bestaan uit relevante en betrouwbare platforms 
met onder andere een website, vakmagazine, e-mailnieuwsbrief, 
events en social media. 

Dankzij het grote en kwalitatief sterke bereik van onze  
platforms komt u snel en eenvoudig in contact met ambitieuze 
vakspecialisten. Of zij nu actief of latent werkzoekend zijn,  
met onze platforms komt u in contact met professionals die u  
bij andere jobboards niet zult bereiken.

DE VOORDELEN VAN ONZE VACATURESITES
U bereikt alle vakprofessionals in Nederland.
Wij plaatsen uw vacature op alle relevante websites.
�In een paar simpele stappen plaatst u direct zelf uw vacature online.
Uw vacature staat 60 dagen online, inclusief uw bedrijfslogo.
�Via onze platforms en de job alerts wordt uw vacature automatisch 

onder de aandacht gebracht bij de beste professionals.
�U ontvangt sollicitaties van geïnteresseerde kandidaten 

rechtstreeks in uw mailbox.
�Via uw persoonlijke dashboard kunt u uw vacature eenvoudig zelf 

beheren, pauzeren of aanpassen.
�U krijgt korting op het plaatsen van meerdere vacatures en 

crossmediale wervingsmogelijkheden.

Crossmediale  
campagnemogelijkheden
U kunt uw vacature maximaal onder de aandacht brengen 
door gebruik te maken van het volledige  bereik van onze 

marktleidende merken. Wij adviseren u graag vrijblijvend 
over alle crossmediale campagnemogelijkheden.

Inkoopbanen
Arbo vacatures
PW vacatures
am:vacatures
cm:vacatures
Security Management vacatures
Facto vacatures
Management Support vacatures
RCC Koude & Luchtbehandeling vacatures
De Architect vacatures
Vastgoedmarktbanen
Cobouwbanen
Installatiebanen
Brandveilig.com vacatures
Flexmarkt vacatures
Bouwmachines vacatures
Tweewieler vacatures
Distrifood vacatures
Misset Horeca vacatures
Logistiek vacatures
AMT vacatures
Bike Europe vacatures

VACATUREPLAATSING TARIEF PRIJS PER VACATURE

Losse vacature  € 395,-

Pakket met 5 vacatures € 1725,- € 345,-

Pakket met 10 vacatures € 2950,- € 295,-

Pakket met 15 vacatures € 3735,- € 249,-

Pakket met 25 vacatures € 4875,- € 195,-

Pakket met meer dan 25 vacatures Op aanvraag 

Topjob  € 395,-

Op zoek naar de beste kandidaat voor uw openstaande vacature?

Tarieven

EXTRA OPVALLEN? 
TOPJOB
Door van uw vacature een topjob te maken valt uw vacature extra op tussen alle andere 
vacatures.  Uw vacature staat 30 dagen lang in een afwijkende kleur bovenaan de vacature-
resultaten. Zo is uw vacature dus nog beter zichtbaar voor alle geschikte kandidaten.

VIA VAKMEDIANET BEREIKT U MEER  
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Vakmedianet recruitment is een  
samenwerking tussen Vakmedianet  
en SalesQ
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