
Informatie & Tarieven
Werven via Bouwjobs.nl

Bent u op zoek naar kaderpersoneel binnen 
de bouwbranche? Werf dan uw nieuwe 
medewerkers via Bouwjobs.nl. 

Bouwjobs.nl is een vacature- en CV-bank 
die zich alleen richt op bouwkundige en 
civieltechnische vacatures vanaf MTS-niveau. 
Samen met haar partnersites Uta-jobs.nl en 
Gwwjobs.nl vormt zij een sterk portaal voor 
werkzoekenden binnen de bouw & civiele 
techniek.

Om een gegarandeerde stroom van werk-
nemers met een bouwkundige of civieltech-
nische achtergrond te garanderen, adverteren 
wij geregeld in een aantal vakgerelateerde 
bladen (zoals Cobouw, Bouwwereld, De 
Aannemer). Daarnaast is Bouwjobs.nl erg 
actief op het gebied van zoekmachine-
marketing en worden we bijvoorbeeld in 
Google goed gevonden.

In dit document vindt u verder nog een 
overzicht van de mogelijkheden op 
Bouwjobs.nl en standaard pakketten die we 
samen hebben gesteld. Heeft u een ander 
idee? Wij maken graag een pakket op maat.

Interesse?

Bouwjobs.nl
T: 0165-544772
E: info@bouwjobs.nl

Mogelijkheden

Vacaturelocaties
Het is mogelijk om uw vacatures te plaatsen op 
Bouwjobs.nl. De bouwkundige en civieltechnische 
professionals die onze websites bezoeken kunnen 
uw vacature(s) vinden en daarop reageren. De 
reactie komt direct bij u binnen en Bouwjobs.nl zit 
daar vervolgens niet meer tussen.

Relevante vacatures worden tevens doorgeplaatst 
op Uta-jobs.nl (aannemerij) en Gwwjobs.nl 
(civieltechnisch).

Bouwjobs.nl werkt met vacaturelocaties (vacature-
slots). Dit betekent dat u een aantal vacature-
locaties huurt voor een bepaalde periode. U 
kunt binnen deze periode een onbeperkt aantal 
vacatures plaatsen. Echter, het aantal locaties 
(slots) geeft het maximum aantal vacatures aan dat 
gelijktijdig online kan staan.

Elke nieuwe vacature wordt tevens opgenomen in 
de jobagent-mailing naar honderden werkzoek-
enden.

CV-abonnement
Met dit abonnement heeft u onbeperkt toegang tot 
alle CV’s in onze CV-database. 

Bouwjobs.nl gaat voor kwaliteit. Iedere CV die 
wordt aangemeld bij Bouwjobs.nl wordt eerst 
zorgvuldig gecontroleerd door één van onze 
medewerkers voordat deze geplaatst wordt in onze 
CV-databank. Zo bent u gegarandeerd van 
kwalitatief hoogwaardige CV’s.

Dagelijks ontvangt u automatisch van onze 
CV-agent de nieuwste CV’s per e-mail. 

Button- en bannerlocaties
Om uw naamsbekendheid en de toestroom van 
werkzoekenden naar uw eigen website te vergroten 
plaatst u een button of banner op Bouwjobs.nl.

Pakket A Pakket B Pakket C Pakket D
Vacatureslots 30 - 30 30

CV-databank - Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Bannering - - - Homepage button

Looptijd 3 
maanden

6 
maanden

12
maanden

3 
maanden

6 
maanden

12
maanden

3 
maanden

6
maanden

12 
maanden

3 
maanden

6 
maanden

12
maanden

Prijs per maand
(excl. BTW) € 215 € 190 € 155 € 215 € 190 € 155 € 320 € 280 € 225 € 405 € 350 € 280

Upgrades

+ 30 vacatureslots € 100 € 85 € 65 nvt nvt nvt € 85 € 70 € 55 € 65 € 55 € 40

+ Spiderservice nvt € 125 € 75 nvt nvt nvt nvt € 125 € 75 nvt € 125 € 75

Upgrade button
(homepage top button)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt € 50 € 40 € 30

mailto:info@bouwjobs.nl

