
Bel of mail Jan Vlastuin:
M: 06-532 584 18    
@: j.vlastuin@vastgoedmarkt.nl

- Uw vacature direct onder de aandacht  
van de ambitieuze vastgoedprofessional

- U bereikt de hele vastgoedsector
- U plaatst uw vacature snel en gemakkelijk

DÉ VACATURESITE VOOR 

AMBITIEUZE 
VASTGOEDPROFESSIONALS



 

- 

TARIEVENZOEKEN IS VINDEN...

MEER INFORMATIE?

IN CONTACT MET DE AMBITIEUZE 
VASTGOEDPROFESSIONAL?

Neem contact op met Jan Vlastuin:
M: 06-532 584 18, @: j.vlastuin@vastgoedmarkt.nl

Zoekt u ambitieuze  
vastgoedprofessionals?  
Vastgoedmarktbanen.nl biedt 
u dan de perfecte match.

Vastgoedmarktbanen.nl, de vacature- site 
van Vastgoedmarkt, biedt u het hoogste 
en meest kwalitatieve bereik onder 
professionals in de vastgoedsector.  
U bereikt alle ambitieuze vastgoed- 
professionals die de krant, de website  
en de nieuwsbrief lezen  of  deel   
uitmaken  van  het  social media netwerk 
van Vastgoedmarkt. Kortom, met  
Vastgoedmarktbanen.nl. bereikt u de 
totale vastgoedmarkt en lift u eenvoudig 
mee met de kracht van Vastgoedmarkt.

Vastgoedmarktbanen.nl biedt u  
zichtbaarheid via de diverse media  
van Vastgoedmarkt. U bereikt de actieve 
en latent werkzoekenden in de vastgoed-
sector. 

Met Vastgoedmarkt bereikt u:
- ruim 20.000 lezers van de krant
- ruim 30.00 bezoekers van Vastgoedmarkt.nl
- ruim 30.000 lezers van de nieuwsbrief

Vacature plaatsingen Tarief Prijs per vacature
Losse vacature plaatsing incl.: € 395,- € 395,-
- 60 dagen online
- In de nieuwsbrief van Vastgoedmarkt
- Social Media (Linkedin, Twitter)

Pakket met 3 vacatures € 1.035,- € 345,- 
Pakket met 5 vacatures € 1.675,- € 335,- 
Pakket met 10 vacatures € 3.200,- € 320,- 
Pakket met 15 vacatures € 4.500,- € 300,- 
Pakket met 25 vacatures € 6.700,- € 268,-

Informeer naar de voorwaarden voor onbeperkt plaatsen.

Pakket 1 (online)
- 1 vacatureplaatsing
- topvacature
€495,- 

Pakket 2 (online)
- 1 vacatureplaatsing
- 1 advertorial nieuwsbrief
€ 595,- 

Pakket 3 (online & print)
- 1 vacature vacatureplaatsing
- 1 blokadvertentie (136 x 80 mm)  
full colour  
€995,-

Pakket 4 (online & print)
- 1 vacatureplaatsing
- 1 advertentie op een redactionele 
pagina (165 x 98mm) full colour 
€ 1.750,- 

Pakket 5 (online & print)
- 1 vacatureplaatsing
- 1/2 pagina (278 x 197mm) full colour
€ 2.950,-

 

EXTRA OPVALLEN

Topvacature
Uw vacature staat 30 dagen lang bovenaan de relevante zoekopdrachten en wordt 
op de homepage in een widget getoond. Tarief: € 195,-


