Komindebouw.nl is het arbeidsmarkt pl at f orm voor en door de
bouw- en inf rasect or opgezet . Bouwend Nederl and,
Aannemersf ederat ie, FNV Bouw en o.a. CNV Vakmensen zijn
onderst eunende part ners.

Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en
leerwerkplekken komen direct van aannemers, architecten,
ingenieursbureaus en andere werkgevers uit de sector. Zonder
tussenkomst van detacheerders en/ of uitzendburo's brengen we
werkgevers en werkzoekenden direct bij elkaar.
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Vacat ures, st ages, snuf f el st ages, SROI project en en
l eerwerkpl ekken op Komindebouw.nl zijn voor st art ers en ervaren
prof essional s op MBO, HBO en WO niveau.

De bouw- en infrasector biedt veel kansen in uitvoering, begeleiding,
management en ondersteunende functies en Komindebouw.nl brengt
deze in beeld.
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Voordel en van Komindebouw.nl :
-

vacaturebank voor en door de bouw- en infrasector
direct contact werkgever en kandidaat zonder intermediairs
geen wervingsfee bij succesvolle matching
reacties van kandidaten in mailbox
personaliseren van vacatures en bedrijfsprofiel mogelijk
gratis doorplaatsen naar onze netwerk portalen
geen tijd wel vacatures kies ons service pakket
12 maanden onbeperkt vacatures online ? 90 p/ vestiging
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Bouwend Nederl and l eden

St andaard pakket

Prominent pakket

? 63 per vest iging*

? 105 per vest iging*

-

12 maanden
onbeperkt vacatures
onbeperkt stages
onbeperkt snuffel stages
onbeperkt SROI projecten
onbeperkt leerwerkplekken
onbeperkt reacties ontvangen
standaard bedrijfspresentatie

-

12 maanden
onbeperkt vacatures
onbeperkt stages
onbeperkt snuffel stages
onbeperkt SROI projecten
onbeperkt leerwerkplekken
onbeperkt reacties ontvangen
uitgebreide bedrijfspresentatie

Ext ra bij prominent

* Get oonde t arieven zijn incl usief de kort ing van
30% die gel dt voor l eden van Bouwend Nederl and.

-

vacatures hoger in zoekresultaten
full color logo bij vacatures
vacatures random op homepage
social media gegevens
Google Maps plattegrond
YouTube bedrijfsfilm

Alle bedragen in deze brochure zijn excl. BTW. Komindebouw.nl is een onafhankelijke partij. We staan open voor
samenwerking met bedrijven en ondernemers. Uitgangspunt is het bieden van een meerwaarde voor beide partijen.

Tarieven vacat ure pakket t en voor
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niet Bouwend Nederl and l eden

St andaard pakket

Prominent pakket

? 90 per vest iging

? 150 per vest iging

-

12 maanden
onbeperkt vacatures
onbeperkt stages
onbeperkt snuffel stages
onbeperkt SROI projecten
onbeperkt leerwerkplekken
onbeperkt reacties ontvangen
standaard bedrijfspresentatie

-

12 maanden
onbeperkt vacatures
onbeperkt stages
onbeperkt snuffel stages
onbeperkt SROI projecten
onbeperkt leerwerkplekken
onbeperkt reacties ontvangen
uitgebreide bedrijfspresentatie

Ext ra bij prominent
-

vacatures hoger in zoekresultaten
full color logo bij vacatures
vacatures random op homepage
social media gegevens
Google Maps plattegrond
YouTube bedrijfsfilm

Alle bedragen in deze brochure zijn excl. BTW. Komindebouw.nl is een onafhankelijke partij. We staan open voor
samenwerking met bedrijven en ondernemers. Uitgangspunt is het bieden van een meerwaarde voor beide partijen.

Tarieven vacat ure pakket t en voor
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Toegang CV dat abase

? 150 per vest iging

? 150 per vest iging

-

12 maanden service pakket
vacatures aanmelden per e-mail
binnen 1 dag vacature online
maximaal bereik minimale
inspanning

-

12 maanden toegang CV database
onbeperkt zoeken kandidaten
opbouw eigen CV database mogelijk
filteren op opleiding, regio, trefwoord
en meer

Alle bedragen in deze brochure zijn excl. BTW. Komindebouw.nl is een onafhankelijke partij. We staan open voor
samenwerking met bedrijven en ondernemers. Uitgangspunt is het bieden van een meerwaarde voor beide partijen.

Service pakket
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