
alles
op alles 

voor jouw nieuwe 
medewerker.



Nationale Vacaturebank
Nationale Vacaturebank is dé recruitmentspecialist voor de Nederlandse 

arbeidsmarkt en door kandidaten al 9 jaar op rij uitgeroepen tot meest 

populaire carrièresite. 

voor werkzoekenden

Wij zetten al jaren alles op alles op om de ultieme match tussen werkgever en 

werknemer te realiseren, zowel landelijk als regionaal. En dat doen we door dat 

proces leuker, slimmer en vooral makkelijker te maken. Elke dag weer. Wij zetten de 

kandidaat centraal bij de ontwikkeling van onze site en services en bieden een groot 

aantal banen en kandidaten in alle functiegroepen, opleidingsniveau’s en regio’s.

 Carrière Mentors

 Salariswijzer

Extra services



Jouw voordeel
Met onze kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt adviseren wij jou 

hoe je kandidaten het beste kunt activeren. Maar ook met welk product 

je de beste exposure krijgt voor je bedrijf of vacature.

voor werkgevers

 Vacature Verbeteraar

 Video in vacature 

Extra services

Groot bereik 
  2,1 miljoen bezoeken per maand, 

waarvan 1,1 miljoen uniek

  Groot landelijk en regionaal bereik,  

wat vergroot wordt door onze 

samenwerking met AD en ADR

 1 miljoen profielen in onze database

Resultaat
 2,5 miljoen jobviews per maand

  Gemiddeld 72 views per vacature

  160.000 sollicitaties per maand, 

gemiddeld 4 per vacature



Voor al jouw vacatures een  
passende wervingsoplossing
Wij bieden tal van producten om jouw vacature of bedrijf onder de 

aandacht te brengen van werkzoekenden.

1. Vacatures 
Als je een vacature bij ons afneemt, profiteer je van de volgende voordelen: 

 Vacature Verbeteraar om je teksten te verbeteren en kandidaten te activeren.

 Video in je vacature voor extra employer branding.

2. Profielen Database
Zoek proactief naar de ideale kandidaat in de grootste Profielen Database van 

Nederland. Je filtert kandidaten eenvoudig op o.a. functiegroep, carrièreniveau en 

opleidingsniveau.

3. Extra exposure voor jouw vacature of bedrijf 

Met een sterk werkgeversmerk vergroot je de respons op je vacatures. Realiseer extra 

exposure voor je vacatures met een bannercampagne of advertentiemogelijkheden in 

onze maandelijkse nieuwsbrief.
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Onze producten
Vacatures Standaard 

vacature
Logo  

vacature
Topbaan
vacature Bijbaan Stage

60 dagen online

Vacature credit 1 jaar geldig

Logo op
Vacaturedetailpagina

Zoekresultatenpagina zwart/wit  kleur  kleur  

Homepage

Extra opvallen 
Kader

Toppositie

Huisstijl upgrade Optioneel Optioneel Optioneel

E-mailnieuwsbrieven
Nieuwsbrief 

Saved search mail 

Matchmail

Doorplaatsing 

Carrousel op homepage Nationale 
Vacaturebank

AD Werkt (ADR)

AD widget (ADR)

Naar aggregators

Intermediair Optioneel Optioneel Optioneel

Tweakers IT Banen Optioneel Optioneel Optioneel

Services
Vacature Verbeteraar

Video in vacaturedetailpagina

Profielen Database 50 Profiel Credits 1 maand Abonnement Profiel Credits

Aantal credits 50 Onbeperkt (max. 250 p/dag)

Geldigheidsduur 1 maand 1/2/6/12 maanden

Databases 
Nationale Vacaturebank

Intermediair 

Tweakers IT Banen

Extra exposure producten

Retargeting Bannering op Nationale  
Vacaturebank 

Adverteren in  
nieuwsbrief Targetmail

Banners op allerlei websites 
aan bezoekers die eerder 
vergelijkbare vacatures op 
Nationale Vacaturebank 
hebben bekeken.

Vertoning op Nationale  
Vacaturebank

Maandelijks Verzending naar specifieke 
doelgroep

Vacature retargeting: zoveel 
mogelijk exposure en 
sollicitaties voor je vacature 
met link naar Nationale 
Vacaturebank. 

Meer naamsbekendheid  Advertorial (640 x 350px) Opmaak en handling volledig 
verzorgd

Optimalisatie o.b.v. clicks of 
views.

Directe traffic naar eigen  
(werkenbij) site

Database van 1 miljoen Uitgebreide  
respons         rapportage

Creatie van responsive  
advertentieformaten

Campagne-onderhoud en  
optimalisatie



DPG Recruitment

DPG Recruitment is de recruitment  specialist 

voor de Nederlandse arbeidsmarkt.  

Als onderdeel van de Persgroep, een 

ambitieuze uitgever met passie voor media, 

hebben wij toegang tot een enorm portfolio. 

Samen bereiken wij meer dan 11 miljoen 

multimediale contacten per dag.

 

Voor advies over werving of employer 

branding, kun je contact opnemen met de 

afdeling customer service via 020-204 2200 

of customerservice@dpgmedia.nl.

Nationale Vacaturebank is onderdeel van


