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VACATUREkrant

Wil jij ook snel nieuwe 
medewerkers verwelkomen?

Monique Jansen & Fiona Schreiner vertellen je graag  
meer over de vele mogelijkheden van BaanDichtbij.nl envelope m.jansen@bdu.nl  

of bel naar: Mobile-alt 06 83624805 envelope f.schreiner@bdu.nl of bel naar: Mobile-alt 06 52306963

Zoek je versterking voor je bedrijf of organisatie, maar heb je de juiste kandidaat 
nog niet gevonden? BaanDichtbij.nl helpt je om je vacature origineel en krachtig te 

presenteren aan duizenden lezers. Ook aan kandidaten die nog niet actief op zoek zijn.

Vacaturekrant 2023
Verschijnt dinsdag 31 januari 
Deadline: donderdag 26 januari

Verschijnt dinsdag 4 april 
Deadline: donderdag 30 maart

Verschijnt dinsdag 13 juni 
Deadline: donderdag 8 juni

Verschijnt dinsdag 19 september 
Deadline: donderdag 14 september

Verschijnt dinsdag 28 november 
Deadline: donderdag 23 november

Dé plek voor lokale toppers en job marketing!

Oplage
160.600 exemplaren



1/4 PAGINA 
130x195 mm

€ 995
Recruitment 

1 min

€ 925
Bedrijfs 

2,5 min

€ 1.600

Facebook  
&  

Instagram
5.000 - 7.000  

bereikte personen 
(tenminste 1x gezien)

 € 395

Facebook  
&  

Instagram
10.000-15.000  

bereikte personen 
(tenminste 1x gezien)

 € 595

1/2 PAGINA 
265x195 mm 

€ 1.795

1/1 PAGINA 
265x395 mm 

€ 2.650

1/2 PAGINA 
265x195 mm

€ 1.595
1/1 PAGINA 

265x395 mm

€ 2.250

Adverteren
Branded  
content Social  

media Video

PROPOSITIES ZIJN INCLUSIEF
check 60 dagen doorplaatsing op BaanDichtbij.nl.
check  Doorplaatsing van het artikel op de nieuwssites  

van de titels én 14 dagen bannerplaatsing van  
de vacature op de nieuwssites  
van de titels.

Op basis van 
vooraf te bepalen 

doelgroep-/ 
regioselectie.

Pre-roll 
Een pre-roll is een 

video-advertentie die 
wordt afgespeeld 

voorafgaand aan de 
video op YouTube  die 
de bezoeker van een 
website eigenlijk wil 
bekijken. De pre-roll 
video worden daarom 
volledig af gekeken.

Groot bijkomend 
voordeel is de duidelijke 

doelgroep die kan 
worden geselecteerd.

€ 650

1/4 PAGINA 
+ BUMPER AD

Combineer uw 1/4 
pagina vacature met een 
bumper ad (korte video 
van 6 sec) op YouTube: 

5.000 vertoningen 
in uw regio en uw 

zoekcriterium:

€ 1.200
Het voordeel van 

een bumper ad? Deze 
kan niet worden 

overgeslagen door 
de kijker. Uw 

bumper ad wordt 
gratis door ons 

gemaakt!

www.baandichtbij.nl Mobile-alt 06 52306963 Mobile-alt 06 83624805

Dé plek voor lokale toppers en job marketing!

1/2 PAGINA
Branded Content + 
recruitment video 

+ 5.000-7.000 
doelgroep-gerichte 

vertoningen  
op social media 

€ 2.750

Klik hier voor
een video n

Klik hier voor
een video n

Stuur jij ons jouw 

vakmanschap? 

Wij zoeken een administrateur/ 

relatiebeheerder / assistent accountant

Heb jij een zelfstandige en servicegerichte instelling, ervaring met het opstellen 

van jaarrekeningen en fi scale aangiften en heb je a�  niteit met automatisering 

en digita li sering van administraties?

Dan bieden wij een leuke zelfstandige functie met groeimogelijkheden en 

fl exibele werktijden (12 - 40 uur per week) en een goed en marktconform salaris.

Weet jij als professional precies hoe jij je koers bepaalt en routes uitstippelt? 

Stuur dan een mail naar Anton Stuurman: anton@sadienstverlening.nl

sadienstverlening.nl

n Klik hier voor
een video

(door redactie  
geschreven artikel)

baandichtbij.nl/vacaturekranten/barneveld-wk48-2022-2
bekijk hier de meest recente editie m

https://baandichtbij.nl/wp-content/uploads/2022/02/Kelderman-bouw_v3.mov
https://www.youtube.com/watch?v=s1KjoNBD64U
https://www.youtube.com/watch?v=n5KVWdvZPAc
https://baandichtbij.nl/vacaturekranten/barneveld-wk48-2022-2/
https://baandichtbij.nl/vacaturekranten/barneveld-wk48-2022-2/

