Kennismakingspakketten
Hiernaast zijn de kennismakingspakketten te
vinden voor Bouwjobs.nl.

Kennismakingspakket

A

Kennismakingspakket

Met de pakketten kan een goed beeld
gevormd worden van de toegevoegde waarde
die Bouwjobs.nl als wervingskanaal kan
bieden.

• 1 vacaturelocatie

• 5 vacaturelocaties

Heeft u interesse in één van de kennismakingspakketten of heeft nog vragen?
Neem dan contact op met uw vaste accountmanager of bel 0165-544772.

• Looptijd: 3 maanden

• Looptijd: 3 maanden

Tarief: € 250,-

Tarief: € 375,-

Bij een looptijd van 6 maanden: € 450

Bij een looptijd van 6 maanden: € 650

(Exclusief BTW)

Kennismakingspakket
Bouwjobs.nl
B&U Media B.V.
Postbus 195
4700 AD Roosendaal
T 0165 - 54 47 72
F 0165 - 53 09 93
info@bouwjobs.nl
www.bouwjobs.nl

(Exclusief BTW)

C

- Onbeperkt vacatures plaatsen met een maximum van het aantal locaties
tegelijkertijd
- Relevante vacatures worden automatisch en kosteloos doorgeplaatst op
www.uta-jobs.nl (aannemerij) en www.gwwjobs.nl (civiele techniek).
- Full colour logo bij iedere vacature
- Eigen vacatures beheren middels unieke login gegevens
- Elke nieuw geplaatste vacature wordt opgenomen in de mailing naar
ingeschreven kandidaten
- Kandidaten kunnen direct bij u reageren

Kennismakingspakket

• 5 vacaturelocaties
• CV-abonnement

• 5 vacaturelocaties
• CV-abonnement
• Homepage button

• Looptijd: 3 maanden

• Looptijd: 3 maanden

D

Tarief: € 750,-

Tarief: € 995,-

Bij een looptijd van 6 maanden: € 1.300

Bij een looptijd van 6 maanden: € 1.600

(Exclusief BTW)

Vacaturelocaties

B

CV-abonnement
- Toegang tot alle CV’s in de CV-database (zowel CV’s via Bouwjobs.nl als via Utajobs.nl) via een unieke inlogcode op www.bouwjobs.nl
- Alleen bouwkundige of civieltechnische CV’s vanaf MTS-niveau
- CV-agent: dagelijks de nieuwste CV’s per mail
- Duidelijke overzichten van de nieuwste CV’s en welke CV’s er al bekeken en/of
benaderd zijn
- Uitgebreide zoekfunctie voor het zoeken naar de juiste CV’s

(Exclusief BTW)

Homepage button
- Uw button of logo getoond op de homepage van www.bouwjobs.nl
- Vergroot uw naamsbekendheid binnen de arbeidsmarkt
- De button of het logo is direct doorgelinkt naar (een gedeelte van) uw eigen website
- Vergroot het aantal werkzoekende bouwkundigen / civieltechnici op uw eigen website

