Tarieven Ingenieur Next 2018 / 2019
tarieven
stage plaatsing

vacatureplaatsing

spotlight vacature

Vind getalenteerde
stagiair(e)s. Plaats nu
kosteloos uw stagevacature
op Ingenieur Next
❏
60 dagen online
❏
bedrijfsnaam & logo
❏
self service

Bereik de voor uw vacature
juiste doelgroep van
Technisch hoogopgeleiden
❏
60 dagen online
❏
bedrijfsnaam & logo
❏
plaatsingsservice
❏
nieuwsbrief + twitter

Geef uw vacature extra
zichtbaarheid en bereik
❏ spotlight 60 dagen
❏ 2 x spotlight
nieuwsbrief
❏ losse post op social
❏ gratis refresh

gratis

€ 395,-

+ €150,-

verlengen

refresh

pakketten

Heeft de vacature meer tijd
nodig? Verleng uw vacature
voordelig en direct

Met een refresh wordt uw
vacature direct weer
bovenaan gezet als nieuwe
vacature. Inclusief:

Ontvang pakketkorting
door in een keer meerdere
plaatsingen af te nemen.
❏ pakket 3 plaatsingen
❏ pakket 5 plaatsingen
❏ pakket 10
plaatsingen

❏
❏
❏

plus 30 dagen online
opnieuw nieuwsbrief
opnieuw twitter

+ € 150,-

❏
❏

opnieuw nieuwsbrief
opnieuw twitter

+ € 50,-

v.a. € 237,-

Ingenieur Next
statistieken

ingenieur next & doelgroepen

Bereik hoger opgeleiden via:

Welkom bij Ingenieur Next, sinds 2011 het carrière platform voor
beginnende en ervaren hoogopgeleide technici, ingenieurs en IT
professionals. De vacaturebank van Ingenieur Next biedt
werkzoekenden een uitgebreid overzicht van TU & HBOtechniek vacatures. Werkgevers kunnen hun HBO en WO
techniek vacatures als ook hun employer brand promoten via de
Ingenieur Next community op de website, nieuwsbrief en social
media kanalen. Neem contact op en een van onze recruitment
specialisten helpt u graag verder met uw wervings vraagstuk.

❏
❏
❏

website + 3.500
uniek p.mnd
nieuwsbrief + 6.000
ontvangers
Social Media + 1.100
volgers
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Partnerships
job marketing & employer branding met Ingenieur Next
Voor onze partners zetten we graag een stap extra als uw partner in online job marketing en employer
branding. Met een Ingenieur Next partnership profiteert u van een jaar lang online zichtbaarheid. Van
logovermelding en eigen profielpagina tot contentmarketing. Een jaar partnership kan ieder moment
van het jaar ingaan en is inclusief:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Onbeperkt relevante vacatures
Automatisch plaatsen of
Plaatsingsservice (max. 10 p.mnd)
Vacatures in de twitter feed
Elke week 2 vacatures in nieuwsbrief
Gedeelde partner banner op site

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Profielpagina incl. jouw foto’s en video
Logo op homepage bovenaan
Logo op elke pagina website
Logo in de nieuwsbrief
6 x werkgevers nieuws website + social
2 x advertorial website + nieuwsbrief

v.a. €300,- p.mnd

Overige
Kivi combi pakket

extra promotie mogelijkheden

Ingenieur Next heeft een
samenwerking met Kivi en
De Ingenieur. Wij bieden u
het gemak om met pakket
korting de combi
plaatsingen of partnerships
af te nemen. Neemt u
contact op voor meer info

Ingenieur Next biedt een scala aan extra wervingsproducten om
uw van uw werving een succes te maken. Neemt u contact op met
een van onze adviseurs arbeidsmarktcommunicatie over b.v.:
❏
❏

cpc adverteren op
banenzoekmachines
social media
advertentie
campagens

Belangstelling? Neem contact op met EXENZO Recruiter Services
E-mail: sales@exenzo.com Telefoon: 085 303 2660

❏
❏

display campagnes en
retargeting
wervingsadvies
overige job boards

