
Offerte



Partners

Topvacatures
€149,-

Val op!

Gratis banner

Facebook campagne

Onbeperkt houdbaar

Kan ook ingezet worden
bij lastig in te vullenstage & afstudeeropdrachten!

Focus op HBO & WO techniek-studenten

Onze website is geoptimaliseerd om schaarse techniek studenten te bereiken!

Hoge bezoekersaantallen, goede conversie!

Reacties rechtstreeks in uw inbox

Adverteer stage & afstudeeropdrachten

€0,-

Offerte



Wilt u tijd én kosten besparen en tegelijkertijd
in contact komen met jong talent? 

Voordelen

Partners

Slechts €2500,-*

Bemiddeling van starter/junior

Ervaren recruiters met een groot netwerk jong technisch talent.

Ontzorging tijdens de gehele procedure bespaart u tijd!

We bouwen direct aan uw werkgeversmerk.

Meer én kwalitatief betere reacties door
pro-actieve online en offline search-methodes.

Het fijne aan samenwerken met 1ngenieur.nl is 
dat ze niet alleen jong technisch talent  aandragen 

uit hun eigen database, maar ook actief voor je 
op zoek gaan naar de ideale kandidaat 

via hun  on- en offline netwerk.

maartje van gelder, hrd adviseur, tennet

*

Offerte

We werven exclusief vanuit jullie naam. We vragen een startfee van €1000 die we volledig inzetten 
tbv een campagne. Dit bedrag wordt uiteraard in mindering gebracht op het totaalfee-bedrag van 
€2500 bij een succesvolle bemiddeling. Wij bieden tevens een interessante garantieregeling!



Online succes!
€497,-

vanaf

Offline succes!
€1497,-

vanaf

Onderscheid uw organisatie van uw concurrenten!

Offerte

Dagelijks vergroten onze student-recruiters, op 7 technische hogescholen 
en universiteiten, de naamsbekendheid van onze klanten!

Val op!

Gerichte offline campagnes, hoge conversie!

Werf onderscheidend

Persoonlijke benadering vanuit jullie naam

Deel met toekomstige stagiaires/medewerkers het plezier van huidige medewerkers!

poster

+ +

flyer

Een verhaal/ film is veel leuker om te lezen/ 

bekijken dan de (zoveelste) vacaturetekst.

30x hoger bereik, door meer likes en doordat 

een video/verhaal vaak gedeeld wordt!

Interessante content die bruikbaar blijft.

(In samenwerking met Carrièreverhalen.nl)

Stage/Carriereverhaal

Vacaturefilm

gadget



Waarom 1ngenieur?

Wij spreken de taal van jong technisch talent!

10 student-recruiters zijn dagelijks actief op zeven technische 
hogescholen en drie universiteiten

Focus op HBO & WO techniek-studenten

Gedreven recruiters met een groot netwerk!

Transparante tarieven en betrokken dienstverlening.

Wij ondernemen elke dag met veel enthousiasme en plezier.

Wij zijn gemotiveerd om ook uw organisatie te helpen!

info@1ngenieur.nl www.1ngenieur.nl


