
GEZONDHEIDSZORGBANEN.NL

Website

Gezondheidszorgbanen.nl, het vacatureportaal in de gezond- 

heidszorg, helpt u bij het vinden van zorgprofessionals: van artsen, 

medisch specialisten en managers in de zorg tot verpleegkundigen, 

verzorgenden, laboranten, zorg-ICT specialisten en meer.

Bereik

Pageviews per jaar 940.862

Bezoekers per jaar  188.429

Unieke bezoekers per jaar  142.356

Tijd op site in minuten      1:24

Creëert tussen de 
professionals die extramuraal 

met elkaar werken rondom 
kwetsbare mensen

Zorg + Welzijn is actueel, 
exclusief, dichtbij en positief

Hét vakblad is voor 
professionals die werken

in het sociale domein

GROOT

BEREIK
onder actief werkzoekenden

in de zorg

10 DOELGROEPVACATURESITES: DE

ONE STOP SHOP
voor al uw

zorggerelateerde vacatures

AL MEER DAN

8 JAAR
een uniek vacatureportaal

in de gezondheidszorg

+ vacaturesite(s) per doelgroepMeer 
vacatures 
in de zorg 
bekijken?

Doorplaatsing vanuit 
Gezondheidszorgbanen.nl 

Eén vacatureplaatsing staat gelijk aan een vermelding op Gezondheidszorgbanen.nl én de 

vacaturesite(s) per doelgroep. 

Doelgroepspecifieke 
vacaturesites
• Medischcontactbanen.nl
  Artsen en medisch specialisten

• Artsinspebanen.nl
 Medisch studenten

• Assistenten-banen.nl
 Assistenten

• Verpleegkundigenbanen.nl
 Verpleegkundigen 

• Zorgmanagerbanen.nl
 Bestuurders en managers 

• Verzorgingbanen.nl 
 Verzorgenden 

• Paramedicibanen.nl
 Paramedici 

• Ggz-banen.nl
 Psychiaters en psychologen 

• Laborantenbanen.nl 
 Laboranten

• Zorgictbanen.nl
 ICT-ers 



Vacature

1 vacature € 399,-

Pakket 3 vacatures € 998,-

Pakket 5 vacatures € 1.499,-

Pakket 10 vacatures € 2.699,-

Pakket 20 vacatures € 4.999,-

Pakket 30 vacatures € 5.799,-

Pakket onbeperkt € 6.615,-

Aanmaken van een scraper (eenmalig) € 525,-

Bijzonderheden

• Iedere vacatureplaatsing heeft een looptijd van 8 weken

• Vacature wordt doorgeplaatst in de relevante vacaturealert 

e-nieuwsbrief

• Ieder pakket is 12 maanden geldig

• Er wordt alleen korting gegeven op basis van volume

• Er wordt geen bureaukorting verstrekt

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw

Extra bereik genereren

Vacature 8 weken uitlichten, meerprijs €99,-

Vacature doorplaatsen in de e-nieuwsbrief van  

Medisch Contact**, meerprijs €199,-

*   Afhankelijk van de functie, doorplaatsing in de vacaturealert 

e-nieuwsbrief van de vacaturesite voor de specifieke doelgroep.

** Alleen mogelijk voor vacatures die doorgeplaatst worden op 

Medischcontactbanen.nl (artsenfuncties)

Employer branding

2 weken een Rectangle € 945,-

4 weken een Rectangle € 1.795,-

*   De banner draait in een carrousel. 

Rectangle 

• Naams- en merkbekendheid

• Thematisch

Specificaties

• 300 x 280 pixels, maximaal 49 kB

• Aanleveren als .jpg of .gif bestand

Uitgelicht 

• Prominente positie op de homepage

• Hogere attentiewaarde

Logovermelding

• Beheren van vacatures

• Hogere vindbaarheid

• Betere conversie



Gratis werkgeversprofiel 

Iedere partner krijgt een werkgeversprofiel met een overzicht van alle 

actuele vacatures van uw organisatie. Op deze werkgeverspagina 

presenteert u uw organisatie met achtergrondinformatie, foto’s, 

contactgegevens en het adres van de organisatie via Google maps. 

Uw logo verschijnt op de homepages van de vacaturesites. 

Voordelen profielpagina

• Snel plaatsen nieuwe vacatures 

• Vacatureteksten eenvoudig aanpassen

• Inzage in de statistieken van uw vacatures

• Makkelijk rapportages uitdraaien

• Linken naar het vacatureoverzicht op eigen website*

• Betere vindbaarheid en hogere conversie

* Het profiel is alleen zichtbaar indien u vacatures live heeft op 

Gezondheidszorgbanen.nl.

Partners Gezondheidszorgbanen.nl 

Contactgegevens

Uitgever/redactie: KNMG/Medisch Contact

Postbus 20051

3502 LB Utrecht

030 - 28 23 800

info@fed.knmg.nl

www.knmg.nl

Vacature plaatsen of advies nodig?

Cross Media Nederland

Nieuwe Haven 133

3116 AC Schiedam

010 - 742 19 40

zorg@crossmedianederland.com

www.crossmedianederland.com

010-7421020

info@crossmedianederland.com

crossmedianederland.com

Cross Media Nederland

Nieuwe Haven 133

3116 AC Schiedam


