MeesterBaan PO en SO meest complete platform in het onderwijs
Wilt u ook graag volledig ontzorgd worden voor uw tijdelijke en vaste vacatures, met een
professionele ondersteuning en tegen scherpe tarieven? Het team van MeesterBaan helpt u graag
verder. Met ruim 3,5 miljoen bezoekers, 120.000 kandidaten en een invalpool met ruim 1.000
kandidaten heeft MeesterBaan het grootste bereik onder werkzoekenden in het onderwijs.

Waarom kiest u vo or Meest erBaan?





Meer dan 10 jaar specialist in onderwijsvacatures
Beste prijs/kwaliteit verhouding
Meer dan 3.500.000 bezoekers per jaar en het grootste bereik onder kandidaten
Betrokken en professionele ondersteuning

Actiepakk et PO en SO
Om het bereik van MeesterBaan te ervaren, doen wij u graag een mooie aanbieding.
U kunt MeesterBaan dit jaar inzetten met 50% korting op onze tarieven voor het vacaturepakket. Bij
het vacaturepakket betaalt u per vacature en kunt u kandidaten aanstellen zonder bijkomende
kosten. Bij meerdere vacatures is een vacaturepakket voordeliger.
Omschrijving

Per vacature

Totaal

Actiecode

Een vacaturecredit 50% korting

€ 147,50

€ 147,50

MBPO16A

Vacaturepakket met 3 credits 50% korting

€ 137,50

€ 412,50

MBPO16H

Vacaturepakket met 5 credits 50% korting

€ 127,50

€ 637,50

MBPO16B

Voorwaarden
 Vacatures worden 60 dagen online getoond en zijn twaalf maanden geldig
 Mailing naar werkzoekenden die aan het profiel voldoen
 Logo, beschrijving van de organisatie en videopresentatie
 U heeft meerdere opties voor het ontvangen van sollicitaties

Met wi e werk en wij samen?
In het primair onderwijs werken wij al met veel scholen en schoolbesturen samen. Op het
scholengedeelte kunt u een aantal van onze referenties vinden.

Meest erBaan in c i jfers 2015
Aantal bezoekers
Aantal kandidaten

: 3.500.000
: 100.000

Aantal geplaatste vacatures
Aantal scholen

: 9.000
: 1.000

Meer informatie
Met MeesterBaan en de MeesterBaan Invalpool bespaart u veel tijd en kosten. Wij werken met veel
enthousiasme aan innovatieve en gebruikersvriendelijke diensten voor het snel kunnen invullen van
uw vaste en tijdelijke vacatures. Wanneer u meer informatie of een offerte wilt ontvangen, dan kunt
u ons bellen of mailen. Alle tarieven in dit document zijn exclusief BTW.
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