
Tarieven vacatures

Working Remotely adviseert over remote werken en organiseert workations voor bedrijven
en individuen. Het netwerk bestaat dan ook hoofdzakelijk uit professionals die interesse
hebben in remote werken. Regelmatig zijn zij op zoek naar werkgevers die remote werken
omarmen, of zelfs faciliteren.

Zij vinden vrijheid en flexibiliteit van een werkgever erg belangrijk en zijn op zoek naar een
werkplek die dit in hoge mate biedt. Deze arbeidsvoorwaarden wordt voor veel mensen
steeds belangrijker, zeker voor millennials en gen-z.

Graag brengen wij op de website van Working Remotely jouw vacature aanbod onder de
aandacht. Dit doen wij door een visual te plaatsen met hierin jouw bedrijfsgegevens die
zal leiden naar jouw vacature pagina. Op die manier zijn alle functies die bij jullie
beschikbaar zijn in één klik zichtbaar en bereik je een breed publiek. Op deze pagina zie je
hoe jouw vacature wordt getoond.

Graag ontvangen wij hiervoor onderstaande informatie. Zodra deze is ontvangen zorgen
wij er voor dat binnen 2 werkdagen jouw vacatures online staan.

- Bedrijfsnaam
- Logo
- Url naar vacaturepagina
- USP van bedrijf/functie (max. 75 woorden)
- Factuurgegevens

Bereik Working Remotely
Per maand
Website en nieuwsbrief 2.500 bezoekers
Instagram/Facebook 6.200 gebruikers
LinkedIn 72.000 gebruikers

Totaal bereik 80.700

https://workingremotely.nl/vacatures/


Pakketten

Pakket A Pakket B Pakket C Pakket D

Prijs € 149 € 225 € 349 € 525

Aantal dagen 30 dagen 60 dagen 30 dagen 60 dagen

Website x x x x

Nieuwsbrief x x x x

Instagram/
Facebook post*

x x

Instagram storie x x

Facebook storie x x

LinkedIn* x x

LinkedIn
nieuwsbrief

x x x x

Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW
* Algemene verwijzing naar vacatures

Graag vernemen wij welk pakket jouw voorkeur heeft.
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.

info@workingremotely.nl
+31 - 610 83 10 30

mailto:info@workingremotely.nl

