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   VACATURESLOT

Een vacatureslot is een abonnement op het kunnen plaatsen van  
vacatures gedurende 6 of 12 maanden. Binnen een vacatureslot  
kan er onbeperkt gewisseld worden van vacatures.

Slots 12 maanden
1 € 1.500,-
2 € 2.400,-
3 € 3.000,-
5 € 4.000,-
10 € 6.500,-
15 € 8.250,-
30 € 13.500,-
50 € 17.500,-

  EXPOSURE VOOR UW BEDRIJF

Kandidaten kiezen voor vacatures maar steeds meer ook voor het bedrijf 
achter de vacature. Waar sta je voor als kantoor of bedrijf, wat is de sfeer, 
hoe flexibel kan je werken, hoe is de opleiding, hoe is de begeleiding en/of 
beloningsstructuur?

Bedrijfspresentatie op de homepage 
Op de homepage wordt het bedrijfslogo gepresenteerd met link naar de 
bedrijfspagina inclusief uw huidige vacature aanbod. Op uw bedrijfspagina 
kunnen wij ook een video posten waarin uw bedrijf nader wordt  
gepresenteerd.

Display banners
Er zijn twee banner posities beschikbaar (Leaderboard en Large  
Rectangle) om met beeld en tekst employer branding campagnes en 
events onder de aandacht te brengen. Daarnaast kunnen banners worden 
gebruikt om de aandacht voor actuele vacatures te optimaliseren. 
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 UPGRADES

Standaard worden vacatures gepubliceerd op de homepage in de  
categorie ‘nieuwste vacatures’. Ook kan via een zoekopdracht een lijst 
worden samengesteld met relevante vacatures. De lijst met resultaten  
van de zoekopdracht wordt standaard op datum gerangschikt.

Om uw vacature prominenter in beeld te brengen op de homepage  
maar ook in de zoekresultaten zijn er een drietal upgrades beschikbaar.  
Highlight, Premium en Spotlight.

Highlight
De vacature wordt voorzien van een label en met bedrijfslogo  
weergegeven bij de resultaten van zoekopdrachten.

Premium
De vacature wordt voorzien van een label en met bedrijfslogo bovenaan 
weergegeven bij de resultaten van zoekopdrachten. Daarnaast worden  
de 5 meest recente premium vacatures uitgelicht op de homepage.

Spotlight
De vacature wordt met logo gepresenteerd op de meest zichtbare plek  
op de homepage. Er zijn maximaal 6 posities beschikbaar. Reserveren  
is mogelijk via sales@jobs4professionals.eu. 
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Voor meer informatie neem graag contact op  
met onze salesafdeling via e-mail of telefoon:

sales@jobs4professionals.eu
030-2083003
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STANDAARD
30 dagen - 4 credits

PREMIUM
30 dagen - 6 credits

SPOTLIGHT
twee weken

bovenop
vacatureprijs€ 390, - € 570, - € 200, -€ 200, -

 PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN

Plaatsing Duur Credits Kosten
Standaardvacature 30 dagen 4 € 390,- 
Standaardvacature 60 dagen 5 € 480,- 
Highlight vacature 30 dagen 5 € 480,- 
Highlight vacature 60 dagen 6 € 570,- 
Premium vacature 30 dagen 6 € 570,- 
Premium vacature 60 dagen 7 € 658,- 
Spotlight Twee weken nvt € 200,- bovenop  

vacatureprijs
Profiel 12 maanden nvt € 1.000,-
Bedrijfspresentatie 12 maanden nvt € 1.500,-

 CREDITSYSTEEM

Jobs in Finance hanteert het zogeheten creditsysteem. Naast het  
aanschaffen van credits voor een enkele vacatureplaatsing kunt u ook  
credits aanschaffen voor vacatureplaatsingen gedurende de komende 
twaalf maanden. Hiermee realiseert u een aanzienlijke korting op de 
kosten per plaatsing. Mocht het zijn dat u na twaalf maanden niet alle 
credits heeft benut kunnen credits onder bepaalde voorwaarden worden 
meegenomen naar een opvolgende periode.

Aantal credits Tarief Prijs per credit
1 credit € 100,- € 100,-
5 credits € 480,- € 96,-
6 credits € 570,- € 95,-
7 credits € 658,- € 94,-
10 credits € 915,- € 91,50
15 credits € 1.320,- € 88,-
20 credits € 1.700,- € 85,-
30 credits € 2.400,- € 80,-
40 credits € 3.040,- € 76,-
50 credits € 3.650,- € 73,-

Let op: het afrekenen van het tekort aan credits op factuur, tijdens het plaatsings proces, 
wordt berekend als losse credits. U betaalt dan € 100,- (excl. BTW) per credit. 
Alle genoemde tarieven zijn exclusief btw

 WAT IS EEN PROFIEL?

Een generieke vacature die gedurende 12 maanden wordt gepubliceerd. 
Een kantoor of bedrijf is bijvoorbeeld doorlopend op zoek naar business 
controllers of assistent accountants.
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39% van de vacatures wordt binnen 30 dagen van de website gehaald 
vanwege voldoende kwalitatieve response.
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juniors

37% 
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seniors

Jobs in Finance werkt onder meer voor accountantskantoren, bedrijfsleven, banken/financiële instellingen en overheden. 
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• Dedicated medewerkers
• Nemen u al het werk uit handen
•  Redigeren, opmaak en plaatsen  

van uw vacatures

Wat bieden wij?
•  Kwalitatieve response op uw vacatures
• Grootste bereik binnen de finance markt
•  Wervingskanaal voor startende, meer ervaren  

en senior financiële professionals
•  Service en advies over de best passende producten  

voor uw werving richting financiële professionals
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