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Dé vacature site
voor het hele Westland
Grootste bereik in de regio

Door de unieke combinatie tussen print en
online heeft u met een vacatureplaatsing
op WestlandseBanen een optimaal bereik
binnen de regio Westland e.o.

Grootste bereik in de regio

Unieke combinatie

Account omgeving

Door
de unieke
combinatie tussen
WestlandseBanen beidt de ideale
Unieke
combinatie
WestlandseBanen
biedt
de
ideale
mix
print en online heeft u met een
mix tussen online en offline. Uw
tussen online en offline. Uw vacature kan
vacatureplaatsing op
vacature kan zowel op de site van
zowel op de site van WestlandseBanen
WestlandseBanen een optimaal
WestlandseBanen.nl geplaatst
geplaatst worden als in de krant
bereik
binnen
de regio
Westland
worden als in de krant
Het Hele
Westland
en of
één van e.o.
de
andere kranten van
HetHeleWestland en of één van de
Uitgeverij West Media.
kranten van Uitgeverij WestMedia.

Tarieven (per plaatsing in euro’s, exclusief btw,
Aantal weken plaatsen
formaat
1x
2-4van5-9
Geen
tussenkomst
1/1 pagina
2200
2090
1980
derden
1/2 pagina
1150direct
1093
Sollicitaties
worden
1 op 1 1035
aan
1/4 pagina
675
642
608
u doorgezet. WestlandseBanen is
1/8 pagina
500
475
450
hierbij onafhankelijk en zal strikt ver3/16 pagina 400
380
360
trouwelijk omgaan met de gegevens
1/16 pagina 250
238
225
van
de
sollicitant.
1/32 pagina 150
143
135

10-19 Inzet
20-29 van

Via WestlandseBanen kunt u eenvoudig alle sollicitaties en vacatures
beheren. Het bevestigen, uitnodigen
of afwijzen van een sollicitant is
eenvoudig te beheren vanuit uw
eigen accountomgeving.

Info
Oplage Het Hele Westland 46.375

Verschijning
elke woensdag
sociale
media

Koppeling met

Deadline aanlevering
1870
1760
HetHeleWestland.nl
WestlandseBanen
maakt actief
maandag
12.00 gebuur
978
920
WestlandseBanen beschikt over
ruik van de krachtBezoekers
van socialWestlandseBanen.nl
media.
40.000
574 540
een koppeling met de website van
Zo wordt uw vacature
ook onder
de
Nieuwsbrief
Inschrijvingen
425 400
15.000
HetHeleWestland.nl.
aandacht gebracht via onze social
340 320
Online 30 dagen
mediakanalen.
213 200
128

120

Formaten

1 1/1 staand
395
2 1/2 liggend
395
3 1/2 staand
195
5 1/4 liggend
395
• Vacatureplaatsing in de krant Het Hele Westland
4
1/4
staand
195
• Vacatureplaatsing op WestlandseBanen.nl
6 1/8 liggend
195
• Vacature staat 30 dagen online
7
1/8
staand
95,5
• Facebookadvertentie
gedurende 7 dagen
Bedrijfspresentatie
Mobiel solliciteren
8 1/16 staand 95,5
• Doorplaatsing op alle Social Media
Naast
de vacatureplaatsing
krijgt u
WestlandseBanen beschikt
over een
9 1/16 liggend
195
• Doorplaatsing
in de nieuwsbrief
10
3/16
staand
195
• Opmaak
van de vacature
ook
de beschikking
over een bedmobiele website waardoor het bereik
11 1/32 liggend 95,5
rijfspresentatiepagina waarop u uw
nog groter is. Daarnaast

Inhoud vacatureplaatsing

bedrijf kunt promoten. Hier kunt u uw

kunnen werkzoekenden ook
Extra advertentiemogelijkheden:

bedrijf omschrijven en presenteren
eenvoudig solliciteren met hun
Doorplaatsing
in
andere
titels
van
Uitgeverij
West
Media:
m.b.v. video’s en foto’s.
smartphone, waardoor u vacature
De Hoekse krant, Monsterse Courant, Maassluise Courant, De Lierenaar,
maximaal
onder
de aandacht wordt
De Schakel Midden-Delftland, Rozenburgse Courant,
Wateringse
Krant,
gebracht.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

540 mm
268 mm
540 mm
132 mm
268 mm
132 mm
270 Nieuwsbrief
mm
& CV Alert
132 mm
Uw
vacature wordt ook doorgeplaatst
64 mm
200
mm
in onze wekelijkse nieuwsbrief waarop
64 mm
duizenden kandidaten geabonneerd

zijn. Daarnaast ontvangen kandidaten
direct een e-mail alert indien uw
vacature overeenkomt met hun profiel.

