Tariefkaart
Foodbanen.nu

Foodbanen,
voor professionals in Food
Foodbanen.nu biedt een crossmediaal arbeidsmarktplatform voor professionals in de Agro, Food&Drinksbranches. Foodbanen.nu brengt vraag en aanbod van vacatures binnen de hele voedselketen, van boer tot
bord, samen. Vacatures worden breed verspreid om een zo groot mogelijke groep relevante professionals te
bereiken. Vacatures worden namelijk ook getoond op onze partnersites. Zo heeft je vacature een optimaal
bereik: online in de vacaturebank van Foodbanen.nu, als topbaan of vacature bij onze partners, in de
dagelijkse of wekelijkse vacaturemail naar werkzoekenden of bij je bedrijfspresentatie.

Bereik van 300.000+
Foodbanen.nu werkt samen met verschillende partnersites in de Agro, Food&Drinks-branches. Je vacature
wordt doorgeplaatst naar relevante partnersites. Samen met de partnersites bereikt Foodbanen.nu
maandelijks meer dan 300.000 professionals in Food.

Foodbanen.nu

Waarom Foodbanen.nu?

5 type vacatures

Foodbanen.nu biedt je volop mogelijkheden om in beeld te
komen bij werkzoekenden uit de hele productieketen van
Agro, Food&Drinks. Van boer tot bord. Foodbanen.nu heeft
vele mogelijkheden. We garanderen een optimaal bereik.

Er zijn 5 type vacatures op foodbanen, met elk een eigen tarief:
• Stageplaatsen:
• Basis:
• Plus:

Bereiken wie je nodig hebt
Vacatures op Foodbanen.nu worden op basis van opleiding
en branche óók getoond op onze partnersites zoals
Foodpersonality, Foodlog, EVMI, Foodlog, Bakkers in Bedrijf,
Foodclicks en Vismagazine. Zo garanderen we een optimaal
bereik van meer dan 300.000.

Vacature-alert Foodbanen
Op basis van hun profiel ontvangen werkzoekenden dagelijks
of wekelijks een overzicht met daarin de vacatures die
voldoen aan hun profiel.

€ 25,Niveau VMBO en
MBO2
Niveau MBO3 en
MBO4

€ 75 voor 1 plaatsing
€ 150 voor 1 plaatsing

 xtra I:
•E
Extra II:

Niveau MBO en HBO
€ 375 voor 1 plaatsing
Niveau HBO en WO

• Topbaan*:

Niveau HBO en WO € 575 voor 1 plaatsing

*Extra exposure voor je vacature
met een Topbaan
Bij de Topbaan-vermelding staat jouw vacature apart
vermeld bij Topbanen op de homepage van Foodbanen.nu en
je vacature komt bovenin de zoekresultaten.
Bovendien krijgt een Topbaan een voorkeursbehandeling
bij doorplaatsing in vacaturekaders op de websites
van ons partnernetwerk.

Statistieken
Foodbanen.nu
We publiceren in november 2020
de eerste bezoekerscijfers op
Foodbanen.nu. Het bereik via de
partnerwebsites van 300.000+ wordt
in de loop van oktober gerealiseerd.
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Gratis bedrijfsprofiel op Foodbanen.nu

Meer informatie?

Een bedrijfsprofiel biedt je de mogelijkheid je organisatie
met achtergrondinformatie extra onder de aandacht te
brengen bij potentiële werknemers. Onder je presentatie
staat een overzicht van al je actuele vacatures. Het invullen
van je bedrijfsprofiel is een kleine investering voor extra
bereik en respons. Het plaatsen van een bedrijfsprofiel is
gratis.

Neem contact op met onze
arbeidsmarktadviseurs
Gjelt Douma
T: 06 457 514 67
E: gjeltdouma@aleapublishers.nl
Lot Vermeer
T: 06 106 237 63
E: lotvermeer@aleapublishers.nl

Bedrijfspresentatie
Wil je je bedrijfsprofiel verrijken met extra informatie,
bijvoorbeeld een achtergrondartikel over je organisatie? Dan
helpen we je graag met de totstandkoming hiervan. Deze
artikelen kunnen eventueel ook verschijnen in onze
vakbladen en op onze websites. Prijzen vanaf € 1000.

Bart Veenstra
T: 06 317 688 28
E: bartveenstra@aleapublishers.nl

Adverteren
Op de website en via de vacature-alert van Foodbanen.nu
kun je een groot netwerk bereiken met je advertentie. Je kunt
een advertorial of banner plaatsen op Foodbanen.nu.
Leaderbord (728 x 90) a € 600
Medium Rectangle (250 x 300) a € 500
Mobile banner (320 x 100) a € 400

Van vakblad naar Foodbanen
Plaats je een personeelsadvertentie in Bakkers in Bedrijf,
EVMI, Pompshop, More than Drinks! Vakblad IJS, Vlees+ en
Vismagazine, dan kun je je vacature met grote korting
doorplaatsen op Foodbanen.nu.

Aanleveren en plaatsen vacatures
Voor plaatsing van je vacature maak je een account aan op
Foodbanen.nu. Het wijst zich verder vanzelf. Voor grotere
pakketten neem je contact op met onze
arbeidsmarktadviseurs.

Tarieven vacatures
Basis

Niveau VMBO, MBO2

Aantal

1

2

5

10

per vacature

€ 75

€ 72,5

€ 70

€ 60

pakket

€ 75

€ 145

€ 350

€ 600

Plus

Niveau MBO3 en MBO4

Aantal

1

2

5

10

per vacature

€ 150

€ 145

€ 140

€ 125

pakket

€ 150

€ 290

€ 700

€ 1250

Stagiaire

1 tarief: € 25,-

Extra I
Extra II

Niveau MBO en HBO
Niveau HBO en WO

Tarief

1

2

5

10

per vacature

€ 375

€ 350

€ 325

€ 300

pakket

€ 375

€ 700

€ 1625

€ 3000

Topbanen

Alleen HBO en WO

Aantal

1

2

5

10

per vacature

€ 575

€ 550

€ 500

€ 450

pakket

€ 575

€ 1100

€ 2500

€ 4500
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Alea Pubishers
Foodbanen.nu is een nieuw initiatief van Alea Publishers, de uitgever
van onder meer Bakkers in Bedrijf, EVMI, Pompshop, Vlees+,
Vismagazine, Vakblad IJs en More than Drinks!
Alea Publishers wil met haar vaktitels, platformen en nu ook met
Foodbanen.nu professionals in food ondersteunen met
goede vakinformatie en communicatiemogelijkheden.
ALEAPUBLISHERS
www.aleapublishers.nl

Overzicht van alle
partner websites

Afhankelijk van opleiding en branche wordt je
vacature ook getoond op deze websites

Alea Publishers
• evmi.nl
• bakkersinbedrijf.nl
• morethandrinks.nl
• vismagazine.nl
• vleesplus.nl
• vakbladijs.nl
• pompshop.com
Foodlog Media
• foodlog.nl
Footprint
• FoodClicks.nl

Meer informatie?
Neem nu contact op met onze
arbeidsmarktadviseurs

Shelflife Publishing bv
• foodpersonality.nl
• supermarkt.team

Gjelt Douma
T: 06 457 514 67
E: gjeltdouma@aleapublishers.nl
Lot Vermeer
T: 06 106 237 63
E: lotvermeer@aleapublishers.nl
Bart Veenstra
T: 06 317 688 28
E: bartveenstra@aleapublishers.nl

Foodbanen in het kort
• Specifieke doelgroep van professionals in de gehele Agro, Food&Drinkssector.
• Crossmediaal aanbod voor arbeidsmarktcommunicatie.
• Een up-to-date vacaturesite met slim zoekfilter en toepasbare rss-mogelijkheden.
• Actieve benadering van latente werkzoekenden via onze vakbladen, websites en e-mailnieuwsbrieven.
• Een dagelijkse of wekelijkse vacaturemail.
• Bereik van meer dan 300.000 professionals per maand.

