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de beste banen voor bèta’s

De vacaturesite voor bèta’s en hoogopgeleide technici als engineers, projectleiders, analisten,
senior managers, technisch specialisten, labpersoneel en meer. Dat is BETABANEN.nl
Met een kwalitatief bereik van meer dan 250.000 hoogopgeleiden, vindt u snel de juiste professional voor uw vacature.

WAAROM BETABANEN.NL
Als verticale vacaturesite is BETABANEN.nl uniek in hoge attentiewaarde en kwalitatief bereik in arbeidsmarktcommunicatie gericht op hoger opgeleiden met een technische en/of natuurwetenschappelijke achtergrond.
BETABANEN.nl onderscheidt zich tevens door het crossmediale karakter. Een vacature is zichtbaar in diverse relevante
media waaronder vakbladen, websites en evenementen. Samen met haar partners in techniek, (bio)chemie en het
maritieme cluster staat BETABANEN.nl in nauw contact met meer dan 250.000 bèta’s en technici in Nederland.
BETABANEN.nl is onderdeel van uitgeverij Bèta Publishers waar ook de uitgaven C2W, Technisch Weekblad,
Maritiem Nederland, Medicines, Waterkracht, Mens en Molecule, de carrièrebeurs C2W Career Expo en
vakcongressen The Analytical Challange en Labtechnology toe behoren.

In het kort
• Specifieke doelgroep van uitsluitend hoger opgeleide bèta’s en technici.
• Crossmediaal aanbod voor uw arbeidsmarktcommunicatie. Het hoogwaardige umfeld van onze bladen,
sites en partners zorgt voor kwalitatieve contactmomenten bij deze specifieke doelgroep.
• Vacatures op BETABANEN.nl hebben een hoge mate van actualiteit, relevantie en doelgroepfocus.
Dit resulteert in een kwalitatief goede respons.
• Een up-to-date vacaturesite met slim zoekfilter en toepasbare rss-mogelijkheden.
• Actieve benadering van latente werkzoekenden via onze bladen, digitale edities en e-mailnieuwsbrieven.
• Een wekelijkse vacaturemail

BEREIK
Plaatst u een personeelsadvertentie in Technisch Weekblad, C2W, C2W Life Sciences, Maritiem Nederland,
Waterkracht, Medicines of Mens & Molecule, dan wordt uw vacature als extra service doorgeplaatst op
BETABANEN.nl. Andersom komt een geplaatste vacature op BETABANEN.nl automatisch in het banenoverzicht
van de respectievelijk genoemde printuitgaven.

BETABANEN.nl Netwerk
Via BETABANEN.nl en haar partnernetwerk vindt u ze: uw hoger opgeleid technisch personeel, onderzoekers
en andere professionals.
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Bereikcijfers
BETABANEN.nl

BETABANEN Netwerk
Technisch Weekblad
C2W/C2W Life Sciences
Maritiem Nederland
Waterkracht

25.000 unieke bezoekers per kwartaal:
werkzoekenden met HBO+ opleiding in de techniek en/of
natuurwetenschappen.
Bereik: 250.000 hoogopgeleiden met een technische en/of
natuurwetenschappelijke achtergrond.
50.000 gemiddelde oplage, 70.000 gemiddeld
bereik onder hoogopgeleide technici
11.000 gemiddelde oplage, 35.000 gemiddeld
bereik onder hoogopgeleide chemici en life scientists
6.000 gemiddelde oplage, 9.000 gemiddeld bereik
hoogopgeleide technici in de maritieme sector
60.000 gemiddelde oplage, 80.000 gemiddeld bereik
hoogopgeleide technici binnen en buiten de maritieme sector

Op de grote jobboards raken werkgevers en potentiële werknemers de weg al snel kwijt.
BETABANEN.nl is het antwoord: een snel en helder zoekﬁlter, de op-maat vacature e-mailservice,
het gemak in vacatures plaatsen en een goede kwaliteit van respons.

BEDRIJFSPRESENTATIE
Een bedrijfspresentatie biedt u de mogelijkheid uw organisatie extra onder de aandacht te brengen bij potentiële
werknemers en hen met extra achtergrondinformatie te enthousiasmeren. Onder uw presentatie is een overzicht
van uw actuele vacatures te vinden, zo hebben geïnteresseerden meteen toegang tot uw gehele banenaanbod.
Het invullen van uw bedrijfsprofiel is een kleine investering voor extra bereik en respons.
Op dit moment publiceren wij zonder extra kosten uw bedrijfsprofiel op BETABANEN.nl.

MULTI-POSTING
BETABANEN.nl is aangesloten op verschillende online applicaties, die het opgeven van meerdere vacatures
makkelijk maken. Voorbeelden hiervan zijn Knollenstein en InGoedeBanen.nl. Bent u reeds aangesloten op een
van deze applicaties neem dan contact op met uw leverancier om het plaatsen van vacatures op BETABANEN.nl
voor u te activeren.
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MOGELIJKHEDEN EN TARIEVEN

BETABANEN.nl biedt u volop mogelijkheden om in beeld te komen bij hoogopgeleide werkzoekenden in techniek,
(bio)chemie en de maritieme sector. Een overzicht van het aanbod en de tarieven:

Mogelijkheden tot het plaatsen van vacatures

optie inhoud
1
- vacature op BETABANEN.nl
- inclusief vermelding in de banenladder in printuitgaven Bèta Publishers

periode
4 weken

tarief
€ 350,-

2

8 weken

€ 560,-

periode
4 weken

tarief
€ 275,-

vermelding met opvallende achtergrondkleur in de zoekresultaten. 4 weken
NB: de positie in de zoekresultaten blijft onveranderd.

€ 200,-

- vacature op BETABANEN.nl
- inclusief vermelding in de banenladder in printuitgaven Bèta Publishers

Staffels

Voor het plaatsen of reserveren van meerdere vacatures bieden wij gereduceerde tarieven.

Extra opties voor meer exposure

Topbanen vermelding vermelding op homepage in kader ‘Topbanen’, vertoning in
kader ‘Topbanen’ bovenin de zoekresultaten
(als de Topbaan ook een zoekresultaat is) en
voorkeursbehandeling bij doorplaatsing in vacaturekaders
op websites van ons partnernetwerk.

Spotlight

Adverteren
type
Full banner

verschijning
gehele site

periode
kwartaal

tarief
€ 2750,-

Rectangle, large homepage

kwartaal

€ 2500,-

Skyscraper

gehele site (excl. homepage) + wekelijkse vacaturemail

kwartaal

€ 2750,-

Advertorial

tekst van maximaal 235 tekens in de wekelijkse vacaturemail

2 maal

€ 750,-

		

Alle tarieven zijn exclusief btw.

MEER INFORMATIE
Onze media-adviseurs informeren u graag over een optimale aanpak van uw communicatiebehoefte. Van een incidentele
actiematige inzet voor de invulling van een vacature tot de integrale aanpak van uw arbeidsmarktcommunicatie.

Archer Media BV,
Bas van den Engel, Frits Dufifie, Oscar Nieuwland
Accountmanagers BETABANEN.nl
T: 033 - 453 94 50
E: betabanen@archermedia.nl
W: www.betabanen.nl/werkgevers

Bèta Publishers
Uitgever BETABANEN.nl
Postbus 19949
2500 CX Den Haag
T: 070 - 26 29 100
E: info@betapublishers.nl

