80.000 geïnteresseerde
zorgprofessionals.
Waar bereik je méér
binnen een maand?
Plaats vacatures op de nummer 1
banenbank in de zorg van Nederland
en bereik de beste kandidaten voor
jouw organisatie.

√ Structureel meer
zichtbaarheid in de markt
√ Geautomatiseerd, meetbaar
en bewezen formule
√ 300.000 pageviews
per maand

medische
banenbank

Eén krachtig netwerk voor het
bereiken van de beste kandidaten.
Medische banenbank is onderdeel van Bohn Stafleu van Loghum, uitgeverij van bekende
zorgplatformen als Skipr, Nursing en Zorgvisie. Ons netwerk is uniek door de samenwerking met deze
sterke merken en gerenommeerde vakbladen. Vacatures op Medische banenbank worden
automatisch doorgeplaatst op de vacaturepagina’s van deze zorgplatformen. Posities voor
verpleegkundigen plaatsen we bijvoorbeeld ook op Nursing en V&VN, vacatures voor
zorgmanagement komen ook op Skipr en Zorgvisie. Zo bereik je altijd de juiste doelgroep.

medische
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‘Medische banenbank is een goede aanvulling in de mediamix.
Het draagt bij aan het behalen van onze doelstellingen op het
gebied van werving en arbeidsmarktcommunicatie.’
medische
banenbank

Laura Brouwer
GGz Centraal

Kies de beste oplossing voor jouw
organisatie.
1

Plaats direct een vacature

aVanaf slechts 395,aAutomatische doorplaatsing op ons netwerk
aGratis redactionele check
a60 dagen online
aGeoptimaliseerd voor Google for Jobs
2

Vacaturepakket met staffelkorting

a3 vacatures 1.185,- 930,a5 vacatures 1.975,- 1.460,a10 vacatures 3.950,- 2.720,aGemakkelijk je vacatures beheren
aInzicht in statistieken
3

Vacature plaatsen >

Vraag pakket aan >

Word partner en bereik nóg meer

aOnbeperkt vacatures plaatsen
aBesparing op wervingskosten
aMeer exposure met een eigen werkgeverspagina
aBespaar tijd door automatische plaatsingen

Neem contact op >

Boost je bereik met 4 extra opties
medische
banenbank

Boost je bereik met deze 4 extra opties.
Optie 1

Social media recruitment

aNu vanaf 495,aAdverteer 30 dagen met jouw vacature op social media
aBereik met gerichte targeting jouw ideale kandidaat Neem contact op >
Optie 2

Uitgelichte vacature

aEén week prominent bovenaan de zoekresultaten
Deze optie bestel je via ons plaatsingsformulier

Optie 3

Vacature plaatsen >

Topjob

aExtra zichtbaarheid met een speciale vermelding
als Topjob in de nieuwsbrief van bijvoorbeeld
Skipr, Zorgvisie of Nursing. Zo bereik je ook de
latent werkzoekende

Optie 4

Employer branding

a Bind professionals aan je merk
a Keuze uit diversen middelen zoals advertorials,
banners en whitepapers
a Laat zien waar jouw organisatie voor staat en
creëer extra bereik
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Reserveer jouw plek >

Kies advies op maat >

In onderstaand overzicht vind je een voorbeeld
van het grote bereik van ons netwerk en een
aantal van haar sterke merken.

Heb je vragen? Bel of stuur Joris een bericht voor advies op maat >

Pageviews: 712.775
Unieke bezoekers per maand: 129.428
Skipr Daily: 30.124 iedere dag verstuurd
Open rate: 36,9%
Skipr Weekly: 24.617 wekelijks verstuurd
Open rate: 34,5%

Pageviews: 155.412
Unieke bezoekers per maand: 63.940
Nieuwsbrief abonnees: 22.236 iedere dag verstuurd
Open rate: 19%

Pageviews: 821.471
Unieke bezoekers per maand: 504.590
Nieuwsbrief abonnees: 13.687
Open rate: 38%
Verschijning: wekelijks op donderdag

Pageviews: 800.770
Unieke bezoekers per maand: 316.953
Nieuwsbrief abonnees: 76.395
Open rate: 25%
Verschijning: dinsdag en vrijdag

Bekijk hier de cijfers van alle merken

‘Wij maken gebruik van SKIPR gekoppeld aan de
mogelijkheden van SKIPR daily. Het levert een positieve bijdrage
aan onze herkenbaarheid.’
medische
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Douwe Wijbenga
Leeuwendaal

Krijg persoonlijk en vrijblijvend
advies van Joris.
Wil je 1-op-1 advies om het beste pakket voor jouw organisatie te bepalen?
Joris is onze accountmanager die op basis van jouw verwachtingen en
doelgroep kan bepalen waar je de beste resultaten mee bereikt.

Gewoon even contact.
Wel zo prettig.

Plan ee
online m n
eet
in met J ing
oris
Klik hie
r

Logisch als je toch nog vragen hebt. We staan ook voor je klaar om vragen te
beantwoorden of onduidelijkheden bij je weg te nemen. Of bekijk onze meest
gestelde vragen om direct antwoord te krijgen.

Bel 030 638 3956

WhatsApp 06 11522825

joris.kranenburg@bsl.nl

‘Het conversiepercentage is bovengemiddeld.
We zijn daarom ook al jaren een tevreden klant!’
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Hillie Bosma
TMI

Medische banenbank is onderdeel van
Bohn Stafleu van Loghum

www.medischebanenbank.nl

