Grootste multimediale bereik onder
hoogopgeleide financials
Finance.nl Mediakaart

Het grootste bereik onder Finance Professionals
Bent u op zoek naar die ene finance professional of talentvolle (assistent) accountants? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Met alle finance vacatures in
Nederland is Finance.nl bij uitstek de vacaturesite voor de financiële professional. Als onderdeel van Sijthoff Media en Alex van Groningen, dé kennispartner
voor financials, bereiken wij het financieel toptalent waarnaar u op zoek bent.

Wij bereiken meer dan 80.000 finance professionals, zowel online als offline.

Social Media

Websites
Finance.nl (10.000)
FM.nl (65.000)
AccountantWeek.nl (40.000)
CFO.nl (30.000)
Mena.nl (50.000)

Social Media

Websites

Finance Professionals Netherlands (26.000 volgers)
AccountantWeek Netherlands (2.000 volgers)
CFO Netherlands (1.000 volgers)
Banking & Insurance Professionals Netherlands (18.000 volgers)

Content

Nieuwsbrieven
Banenspecial (26.000)
FM nieuwsbrief (21.000)
AccountantWeek nieuwsbrief (5.000)
CFO nieuwsbrief (2.000)
M&A nieuwsbrief (15.000)

Database
Nieuwsbrieven

Educatie

Events

Events
FM Dag (250 bezoekers)
Accountancy Expo (400 bezoekers)
Finance Expo (300 bezoekers)
CFO Day (300 bezoekers)
M&A Awards (1.000 bezoekers)

Educatie
Alex van Groningen (750 deelnemers)
NBA Opleidingen (5.500 deelnemers)
Academie Publieke Sector (500 deelnemers)

Wat zeggen relaties over Finance.nl?
“Finance.nl doet er veel aan om goede kandidaten aan te trekken die op zoek

“We zijn zeer tevreden met het in

zijn naar een nieuwe uitdaging. Borging van kwaliteit is daarbij belangrijk. Wij

contact komen van Finance

gebruiken dan ook graag de aangeboden tools als wervingskanalen.”

professionals via Finance.nl. We

Arjen Versteeg, Directeur ScopeFinance

bereiken zowel de actief als
latent zoekende financieel

“Voor de werving van financials en de brandig van ons werkgeversmerk werken
wij graag samen met Finance.nl. Naast een groot bereik op social media heeft

Finance.nl één van de grootste netwerken onder financiële toppers.”
Marinda Visser, Recruitmentmanager Conclusion

specialist. In de toekomst blijven
we Finance.nl als strategisch
wervingskanaal inzetten.”
Albert Allmers, Eigenaar FinanceFactor

4 pakketten om toptalent te vinden
Silver

Gold

Gold+FD

Platinum

Uw vacature 2 maanden online op Finance.nl

✓

✓

✓

✓

Publicatie van uw logo en bedrijfsprofiel

✓

✓

✓

✓

Sollicitaties per email, ATS of CRM

✓

✓

✓

✓

Exposure

Doorplaatsing van uw vacature

FM.nl, CFO.nl, Controlling.nl en MenA.nl

✓

✓

✓

✓

Accountant.nl en AccountantWeek.nl

✓

✓

✓

✓
✓

1 maand gesponsorde vacature op Linkedin
✓

FD.nl en BNR.nl
Uw vacature in de nieuwsbrief
Finance.nl - Banenspecial

✓

✓

✓

FM.nl, CFO.nl en AccountantWeek.nl

✓

✓

✓

Accountant.nl

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Uw vacature via Sociale Media
Twitter

Uw vacature in print
✓

Bijlage Financieele Dagblad Werk & Geld

Uw vacature in Job Alert
Job Agent van Finance.nl

✓

✓

Investering

✓

✓

✓

Job Agent van FD.nl en BNR.nl
€ 275,-

€ 550,-

€ 875,-

€ 995,-

Samenwerking met
Financiële Dagblad
Bereik nog eenvoudiger de grootste financiële
talenten. Finance.nl heeft in samenwerking met FD
het Gold+ FD pakket ontwikkeld voor bedrijven die
financiële toppers zoeken. Voor €875 staat uw
vacature in de banenladder in de bijlage Werk & Geld
van het FD en op de sites Finance.nl, FD.nl, BNR.nl,
FM.nl, Accountant.nl, Accountantweek.nl, CFO.nl,
MenA.nl en Controlling.nl.
Geïnteresseerd in het Gold+FD pakket? Neem nu
contact met ons op.

Wilt u extra aandacht voor uw vacature?
Uw vacature bereikt 200.000+ Financials op hoog niveau in het netwerk van Finance.nl.

Extra aandacht voor uw vacature
Target Mailing 500 financials
Adwords advertentie
2 weken bannering op Finance.nl - 8.000 views

€ 1.250,N.t.b.
€ 500,-

Uw vacature in de nieuwsbrief
Accountant.nl (NBA-nieuwsbrief)

€ 450,-

FM.nl

€ 950,-

CFO.nl

€ 950,-

AccountantWeek.nl

€ 950,-

Banenspecial Nieuwsbrief

€ 950,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en geldig in 2022.

Heeft u vragen?
Kan ik u van dienst zijn met een toelichting of
advies over alle mogelijkheden? Neem gerust
contact op met:
Stéphanie Vesters
Manager Finance.nl
Alex van Groningen BV
svesters@alexvangroningen.nl
06-11116943

Vragen over adverteren?
Neem gerust contact op:
Stéphanie Vesters
Manager Finance.nl
06 1111 6943
svesters@alexvangroningen.nl

