
 

Het belang van goede communicatie neemt steeds 
verder toe. Dat is ook te merken aan de arbeidsmarkt;  
er is steeds meer vraag naar communicatie- 
professionals, zowel in vaste dienst als voor  
interimopdrachten. Adverteren via Logeion biedt 
een unieke mogelijkheid deze specifieke doelgroep  
gericht te benaderen. Want Logeion is de Neder- 

landse beroepsorganisatie voor communicatie- 
professionals. Zie hieronder de aantrekkelijke  
tarieven voor het plaatsen van een of meerdere  
vacatures. Heb je interesse in het plaatsen van meer 
dan tien vacatures per jaar? Neem dan contact op 
voor een prijsafspraak op maat.

Plaats je vacature bij Logeion

partnerships@logeion.nl                  

Vacaturemogelijkheden bij Logeion

Werving- en selectiebureaus kunnen hun logo 
(plus link naar de eigen website) op de startpagina 
van de vacaturebank plaatsen, zie:  
www.logeion.nl/vacatures                  €410

Voor vaste en voor interim-functies: kies voor 5 of 30 dagen online plaatsing
Gratis promotie via de nieuwsbrief Tweekly, vacaturenieuwsbrief en sociale media 
Voor 16.00 uur ingezonden is dezelfde dag online
Van eenmalig tot onbeperkt plaatsen
Met groot bereik onder communicatieprofessionals in Nederland
    Website: 35.000+ views per maand
    Tweekly: 9.000+ nieuwsbriefabonnees
    Twitter: 14.000+ volgers
    LinkedIn: 13.000+ volgers

Nieuw: één keer per jaar een logovermelding in de  
vacatureadvertentie in C Magazine (algemene  
advertentie door Logeion om vacaturebank te  
promoten)            

Tarieven zijn exclusief btw

Logo op vacaturepagina

Standaard 
Logoplaatsing op de vacaturepagina van 
website Logeion

Tarieven

€410



 

partnerships@logeion.nl                  

De vacature is dertig dagen zichtbaar op de website van Logeion

Tarieven zijn exclusief btw

De vacature staat dezelfde dag online, als:

de vacature op maandag - donderdag voor 16.00 uur is aangemeld, anders de volgende dag online

de vacature op vrijdag voor 13.00 uur is aangemeld, anders maandag online 

Het aantal vacatures en de lengte van de functieomschrijving is zelf te bepalen

Na plaatsing is de vacature direct bovenaan in de vacaturebank zichtbaar, ook op de homepage, tot het 
moment dat er een nieuwe vacature wordt geplaatst

Een Logeion-lidmaatschap is niet noodzakelijk voor het plaatsen van vacatures

Als extra service worden vacatures meegenomen in de wekelijkse vacaturenieuwsbrief en (mits voldoen-
de ruimte beschikbaar) in de nieuwsbrief Tweeklydie om de week verschijnt

De vacature wordt gratis doorgeplaatst op de sociale media van Logeion: Twitter en LinkedIn

De vacature heeft een link naar de eigen website

€305

Combi-deal
Vacatureplaatsing voor dertig dagen op websites van Logeion en Frankwatching

Standaard 
Vacatureplaatsing voor dertig dagen op de website van Logeion     

Vacature voor 30 dagen plaatsen (vaste functies)

Plaatsing op de website van Frankwatching inclusief promotie is €349

Logeion regelt de doorplaatsing bij Frankwatching 

Als de vacature eerst bij Frankwatching wordt geplaatst, ontvang je €50 korting van Logeion

Frankwatching en Logeion sturen beiden een aparte factuur

Vijf halen, vier betalen
Bij plaatsing van vier vacatures binnen twaalf maanden geldt de korting vijf halen, vier betalen.

Grote aantallen 
Wil je meer dan tien vacatures per jaar plaatsen, neem dan contact op voor een prijsafspraak op maat.

Tarieven

€305

€349



 

 

partnerships@logeion.nl                  

De vacature is vijf dagen zichtbaar op de website van Logeion

De vacature staat dezelfde dag online, als:

de vacature op maandag - donderdag voor 16.00 uur is aangemeld, anders de volgende dag online

de vacature op vrijdag voor 13.00 uur is aangemeld, anders maandag online 

Het aantal vacatures en de lengte van de functieomschrijving is zelf te bepalen

Na plaatsing is de vacature direct bovenaan in de vacaturebank zichtbaar, ook op de homepage, tot het 
moment dat er een nieuwe vacature wordt geplaatst
Een Logeion-lidmaatschap is niet noodzakelijk voor het plaatsen van vacatures

De vacature heeft een link naar de eigen website

€305

Grote aantallen
Bij grote aantallen vacatures biedt Logeion de volgende staffel aan:

Standaard 
Vacatureplaatsing voor vijf dagen op de website van Logeion     

Vacature voor 5 dagen plaatsen (interim functies)

10 vacatures per maand

20 vacatures per maand

50 vacatures per maand

onbeperkt aantal vacatures voor een maand

Tarieven

€150

€500
€850

€1500
€2000

Vooraf af te nemen en te betalen, tarieven zijn exclusief btw

Plaatsen of vragen?

Een vacature plaatsen? Ga naar www.logeion.nl/ 
vacature-plaatsen. Wil je gebruikmaken van de  
staffel, neem dan contact op met het bureau van  
Logeion via info@logeion.nl.

Heb je andere vragen of wil je verder praten over een 
afspraak op maat, neem dan contact op met Nanne 
Castelijns via partnerships@logeion.nl.

Als extra service worden vacatures meegenomen in de wekelijkse vacaturenieuwsbrief


