VACATUREKRANT
:
OPLAGE

50.000

EXEM
PLAREN

Verschijnt in week 38
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 en online
Verschijnt in de week 19 september in een oplage van maar liefst:
50.000 exemplaren. Wij presenteren jouw vacature op prikkelende
wijze, in de vorm van een artikel met foto. En natuurlijk publiceren we
het ook online, voor een nóg groter bereik.

Deadline reserveren geschreven artikel: dinsdag 13 september
Deadline reserveren en materiaal advertenties: vrijdag 16 september
WIL JIJ SNEL NIEUWE MEDEWERKERS VERWELKOMEN?
Annet Bassa-Mesker vertelt je graag meer
over de vele mogelijkheden van BaanDichtbij.nl

a.bassa@bdu.nl of bel naar 06 13 77 73 07

VACATUREADVERTENTIES
Op zoek naar personeel? Met de speciale uitgave ´BaanDichtbij.nl´, bereik je kandidaten
in de regio. Door de krachtige combinatie van de krant en online wordt jouw vacature
meerdere keren getoond bij potentiële werknemers.

1/4 PAGINA

1/2 PAGINA

1/1 PAGINA

VOORPAGINA

130x195 mm

265x195 mm

265x395 mm

(alleen in combinatie

€ 695

€ 995

€ 1.425

met een advertentie)

+ €750,-

BRANDED CONTENT: GESCHREVEN ARTIKEL/INTERVIEW

1/2 PAGINA
265x195 mm

1/2 PAGINA

NIEUW

Branded Content + recruitment
video + 5.000-7.000
doelgroepgerichte vertoningen
op social media

€ 995

1/1 PAGINA
265x395 mm

€ 1750

€ 1.875

Klik hier voor
een video

PROPOSITIES ZIJN INCLUSIEF:

 14 dagen doorplaatsing op BaanDichtbij.nl
 Doorplaatsing van het artikel op de nieuwssites van de titels + 14 dagen bannerplaatsing van de vacature op de nieuwssites van de titels

SOCIAL MEDIA CAMPAGNE

Facebook & Instagram

Facebook & Instagram

5.000 - 7.000 vertoningen

20.000 vertoningen

€ 395

€ 595

Op basis van vooraf te
bepalen doelgroep-/
regioselectie

VIDEO

Recruitment

Bedrijfs

1/4 PAGINA

NIEUW
:
uw va
cature
+ een
Bump
er Ad

Advertentie + recruitment video + 5.000-7.000

1 min

2,5 min

€ 850

€ 1.600

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:

€ 995

Het voordeel van een bumper ad? Deze kan
niet worden overgeslagen door de kijker. Uw
bumper ad wordt gratis door ons gemaakt!

Klik hier voor een video
Bekijk hier de editie van afgelopen keer: https://baandichtbij.nl/vacaturekranten/gorinchem-wk20-2022

