Vacature plaatsen op Ambulanceblog.nl
Slechts 1 euro per dag !
Ambulanceblog.nl is een succesvol forum, voor en door de ambulancezorg in Nederland.
Dagelijks bezoeken ruim 750 mensen Ambulanceblog.nl en worden we door 5.000 mensen
actief gevolgd via social media. Ambulanceblog.nl voorziet in een enorme behoefte onder
ambulanceprofessionals en potentiële ambulanceprofessionals.
De redactie van Ambulanceblog.nl bestaat uit getalenteerde vrijwilligers, allen werkzaam in
de ambulancezorg als ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur of als leidinggevende.
Regelmatig worden op vakbeurzen en standplaatsen promotiematerialen uitgedeeld. Om alle
kosten te dekken vragen wij een kleine bijdrage uit de ambulancesector.
Deze bijdrage vragen wij bij het plaatsen van een vacature op ambulanceblog.nl. Zo kunnen
we de promotie en de overige kosten van Ambulanceblog.nl dekken. Doet u mee ?
Wat kost het ?
Het plaatsen van een vacature kost € 1,00 exclusief btw per online geplaatste dag.
Factuur ?
De factuur krijgt u achteraf, met opgave van het aantal online views.
De factuur ontvangt u overigens van Matthias Verwaltung BV, de beheerder van
Ambulanceblog.nl
Wat krijg ik er voor* ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eigen venster per vacature op de vacaturepagina
Eigen RAV-logo boven uw vacature
Gemiddeld 200 clicks binnen 14 dagen, oplopend naar 500+
Gratis vermelding op social media, Facebook en Twitter (volgers: 5.000+)
Gratis vermelding op de homepage onder “meest recente berichten”
Gratis link naar uw website
Gratis link naar uw eigen sollicitatieformulier, indien gewenst
Gratis plaatsing van een videofilmpje (webbased), indien gewenst
Gratis downloadmogelijkheid functieprofiel in PDF, indien gewenst
Publicatieduur: automatisch tot de sluitingsdatum (of doorlopend naar keuze)
Kosten per advertentie: € 1,00 exclusief btw per dag

Hoe lever ik de advertentie aan ?
Stuur de vacature, liefst in Word (.doc) inclusief bijlagen per e.mail naar ons op.
Vergeet niet het logo van de RAV en desgewenst andere afbeeldingen en/of een URL naar
een videofilmpje mee te sturen. Tot slot, vermeld contactgegevens, factuuradres, eventueel
budgetnummer/referentienummer en eventueel ook het RSIN/BTWnummer.
Stuur uw vacature en de aanvullende informatie aan rezeption@matthiasverwaltung.de
De factuur wordt achteraf digitaal per e.mail aangeboden.

Ingezonden, en dan ?
Wij zenden u een e.mail met hyperlink naar de gepubliceerde vacature. Zo kunt u de plaatsing
controleren. Op de uiterste reactietermijn wordt uw advertentie automatisch verwijderd.
Vacatures die geen reactietermijn kennen worden doorlopend geplaatst tot het moment dat u
aangeeft dat de vacature verwijderd mag worden.
Pas achteraf, dus na afloop van uw vacature, ontvangt u van ons een factuur.
Dank u wel !
Door uw betaalde vacature kan Ambulanceblog.nl voortbestaan en zich verder ontwikkelen !

Matthias Verwaltung BV
beheerder van Ambulanceblog.nl
Königsborner Strasse 26a
39175 Biederitz
rezeption@matthiasverwaltung.de

