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vacatureplatform voor bouw,
infra en techniek

Voor het online werven van
personeel voor de bouw, infra
en techniek sector is
www.komindebouw.nl de
vacaturebank op internet.
Komindebouw.nl heeft een
unieke benadering van de
arbeidsmarkt. Alle vacatures,
stages en leerwerkplekken
komen direct van aannemers,
architecten en overige
werkgevers uit de sector.
Zonder tussenkomst van
uitzendburo’s en/of
detacheerders brengt
Komindebouw.nl werkgevers
en kandidaten rechtstreeks
met elkaar in verbinding.

Vacatures zonder tussenkomst van
uitzendburo’s en detacheerders.
Komindebouw.nl is het arbeidsmarktplatform speciaal voor en
door de bouw- en infrasector opgezet.
Alle vacatures, stageplaatsen en leerwerkplekken op ons platform
komen rechtstreeks van aannemers, architecten, ingenieursbureaus,
overheden en andere werkgevers uit de sector. Zonder tussenkomst
van commerciële detacheerders en/of uitzendburo’s brengen we
werkgevers en werkzoekenden direct bij elkaar.
Belangrijkste voordelen:
> promoot de bouw- en infrasector als sector met goede werkgevers
> rechtstreeks contact werkgever en kandidaat zonder intermediairs
> stimuleren instroom voor bouw-, infra- en techniek opleidingen
> 12 maanden onbeperkt presenteren vacatures al v.a. € 90
> geen wervingsfee bij succesvolle matching
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Juist nu de arbeidsmarkt weer
aantrekt is het belangrijk om
zonder tussenkomst van
commerciële uitzendbureaus
en/of detacheerders
werkgevers en kandidaten bij
elkaar te brengen.

Uw bedrijf en al uw vacatures
op Komindebouw.nl

Werkgevers die actief zijn in
bouw, infra en/of techniek,
bieden we twee pakketten om
gedurende 12 maanden
onbeperkt vacatures, stages en
leerwerkplekken te plaatsen.

Pakket Standaard

Pakket Prominent

Per vestiging
> 12 maanden licentie
> onbeperkt vacatures plaatsen (standaard)
> onbeperkt stages en leerwerkplekken plaatsen
> onbeperkt reacties ontvangen
> opbouw eigen database van interessante kandidaten
> standaard bedrijfspresentatie

Per vestiging
> 12 maanden licentie
> onbeperkt vacatures plaatsen (prominent)
> onbeperkt stages en leerwerkplekken plaatsen
> onbeperkt reacties ontvangen
> opbouw eigen database van interessante kandidaten
> prominte bedrijfspresentatie

€ 90

€ 150

Wilt u ook met uw bedrijf op
Komindebouw.nl? Neem
contact met ons op en wij
maken dit voor u in orde.
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Extra bij dit pakket
+ vacatures hoger in zoekresultaten t.o.v. standaard
+ vacatures als prominent getoond
+ full color logo bij vacatures
+ vacatures random op onze homepage
+ social media gegevens
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Geen mogelijkheden om zelf
uw vacatures, stages of
leerwerkplekken op ons
platform te plaatsen? Wij
bieden u een prima service en
kunnen u hierbij direct
ondersteunen. Heeft u een
enkele vacature - tot ca. 10
per jaar - dan is deze service
zelfs gratis.
Per e-mail meldt u ons de
vacature en wij plaatsen deze
online bij uw bedrijfsprofiel. Is
er iemand die op uw vacature
reageert dan melden we dit via
uw e-mailadres. Is de
vacature ingevuld dan meldt
u dit en halen wij de vacature
weer offline.

Gemak dient de
ondernemende mens.
Online plaatsings service

CV database

Bij afname van ons prominent pakket en/of standaard
pakket bieden we een online plaatsings service.
> u meldt de te plaatsen vacature per e-mail
> binnen 1 werkdag staat de vacature online
> onbeperkt reacties ontvangen op uw e-mail adres
> voor 10 vacatures per jaar gratis
> meer dan 10 vacatures € 5 per plaatsingsverzoek

Per vestiging
> 12 maanden licentie
> onbeperkt zoeken in CV database
> onbeperkt kandidaten benaderen
> meerdere filter opties om selecties te maken
> CV’s opslaan in eigen systeem
> opbouw eigen database van interessante kandidaten

GRATIS

€ 150

De eerste 10 vacatures
plaatsen we gratis voor u. Na
deze 10 plaatsingen vragen we
u € 5 per plaatsingsverzoek.
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Meedoen met uw onderneming?
Neem contact met ons op.
Contactgegevens

Volg Komindebouw.nl ook op Social Media

Komindebouw.nl is onderdeel van e-vandermade bv
uit Almere.
Komindebouw.nl
Noorderplassenweg 88
1316 VT Almere
036 - 5489365
www.komindebouw.nl
info@komindebouw.nl

Contactpagina
komindebouw.nl/contactpagina

Kom in de

bouw.nl

