
VACATUREkrant

Wil jij ook snel nieuwe 
medewerkers verwelkomen?

Suzanne van de Weijgert vertelt je graag meer over de vele mogelijkheden  
van BaanDichtbij.nl envelope s.v.d.weijgert@bdu.nl of bel naar Mobile-alt 06 21171335

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 woensdag 1 maart 
Deadline: donderdag 23 februari

Verschijnt woensdag 24 mei 
Deadline: donderdag 18 mei

Verschijnt woensdag 27 september,  
Deadline: donderdag 21 september

Verschijnt woensdag 22 november 
Deadline: donderdag 16 november

www.baandichtbij.nl Mobile-alt 06 21171335

Oplage
111.300 exemplaren

Dé plek voor lokale toppers en job marketing!



1/4 PAGINA 
130x195 mm

€ 850

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 

€ 1.750

1/2 PAGINA 
265x195 mm

€ 1.395

1/1 PAGINA 
265x395 mm

€ 2.495

PROPOSITIES ZIJN INCLUSIEF
check  60 dagen doorplaatsen van de vacature op BaanDichtbij.nl en 14 dagen 

actieve banner campagne op de nieuwssites van de titels.
check  Doorplaatsing van het artikel op de nieuwssites  

van de titels én BaanDichtbij.nl.

1/2 PAGINA
Branded Content + 
recruitment video 

+ 5.000-7.000 
doelgroep-gerichte 

vertoningen  
op social media 

€ 2.500

Klik hier voor
een video

baandichtbij.nl/vacaturekranten/haarlemmermeer-wk47-2022/
bekijk hier de meest recente editie

www.baandichtbij.nl Mobile-alt 06 21171335

Dé plek voor lokale toppers en job marketing!

Adverteren
Branded  
content
(door redactie  

geschreven artikel)

Social  
media Video

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

1/1 PAGINA 
265x395 mm 

€ 2.650

Op basis van 
vooraf te bepalen 

doelgroep-/ 
regioselectie.

Klik hier voor
een video

https://www.youtube.com/watch?v=s1KjoNBD64U
https://baandichtbij.nl/vacaturekranten/haarlemmermeer-wk47-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=n5KVWdvZPAc

