
Bereik de nieuwe 
generatie ingenieurs

Versterk jullie
werkgeversmerk!

Meer & betere
reacties!

Wij hebben het netwerk 
& spreken de taal van
jong technisch talent!

Werf eigentijds & 
slimmer dan jullie 
concurrenten!

Plaats 

stage & 
afstudeer-
opdrachten!

gratis 



Vergroot jullie bereik
onder techniekstudenten

offline en/of online 



Werf eigentijds
& slimmer dan jullie concurrenten!

Techniekstudenten willen inhoud! 

Jullie medewerkers/oud-stagiairs aan het woord 

Toon jullie core-business (foto+video)

Werf offline én online 

Laat medewerkers meewerven!



Dit werft!

interviews vacatureverfilming 37% meer reacties
van betere kandidaten

in samenwerking met:



Wat kunnen wij voor jullie doen?

Gratis stage & afstudeeropdrachten adverteren!

Homepage, zoekresultaten, 
verhalen & reviews

Bouw aan jullie 
werkgeversmerk

Afsluitende rapportage

Fysiek aanwezig op hoge-
scholen en universiteiten

Prachtige flyers & posters 
+ eventueel gadget

Actie-gericht!

Origineel

Complete ontzorging

Gespecialiseerd in jong 
technisch talent

zeer effectief!

meten = weten!

Werven vanuit jullie naam

Complete ontzorging (Stand, 
bemanning, flyers, gadgets 
etc.) 

Pro-active benadering inter-
essante techniekstudenten 
 
Opvolging & inrichting 
talentpool

Bannering op
1ngenieur

vanaf €197/maand

Offline (regionale) 
campagne

vanaf €497/maand

Online (social) 
campagne

vanaf €997/maand

Opendag & bedrijven-
contactdag campagnes

offerte op maat



Pakketten

1 stageverhaal 

1 carriereverhaal (+ foto’s) 

Online campagne 1 maand

1 stageverhaal

1 carriereverhaal

1 vacaturefilm

3 maanden online campagne

+ rapporten

2 stageverhalen

1 carriereverhaal

1 vacaturefilm

1 afdelingsfilm

Flyer + poster 

Offline + online campagne 
(regionale)

Bronze Silver Gold

vanaf
€ 1197,-

vanaf
€ 2497,-

vanaf
€ 4997,-

Onderscheidend! Domineer!Hier wordt 
over gepraat!



Jullie zoeken jong 
technisch talent?

Zet ons offline 
& online netwerk in!

Bespaar veel tijd 
& werf effectiever!

Afsluitende rapportages

Samen creëren we 
content die werft!

Ontzorging in offline &
online campagnes 
is onze core business!

Wij spreken de taal van
jong technisch talent!



Neem vandaag nog contact op!

1ngenieur.nl
Berg en Dalseweg 127 
6522 BE 
Nijmegen

 (024) 202 20 33
 info@1ngenieur.nl

Plaats 

stage & 
afstudeer-
opdrachten!

gratis 



Wist u dat?
Bij 1ngenieur plaats je gratis  

Stage & Afstudeeropdrachten!


