JBMatch is dé juridische vacaturesite die als eerste
écht zowel de actieve- als de latent werkzoekende
juridische professionals weet te bereiken.
Met het uitgebreide netwerk van nieuws- en jurisprudentie
sites weet Juridische Banen Match 100.000+ juristen te
bereiken tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dit zijn
allemaal professionals die bij uw organisatie aan de slag
kunnen gaan.

JBMatch plaatst uw vacature standaard door op de volgende sites:
• Mr-Online.nl (30.000 unieke bezoekers)

• J uridischeagenda.nl (10.000 unieke bezoekers)

• Jure.nl (100.000 unieke bezoekers)

• J uridica.nl (15.000 unieke bezoekers)

•M
 axius.nl 220.000 (unieke bezoekers)

•M
 ijnWetten.nl (10.000 unieke bezoekers)

•P
 arlis.nl (25.000 unieke bezoekers)

• Collegebundel.nl (10.000 unieke bezoekers)

•R
 echtenforum.nl (80.000 unieke bezoekers)

• Advocatenzoeken.nl (80.000 unieke bezoekers)

•L
 inkedIn (4.500 professionals)

•R
 echtennieuws.nl (80.000 unieke bezoekers per maand)

Zo bereikt uw organisatie vrijwel alle juristen, van starter tot senior, in Nederland.

JBMatch is dé vacaturesite die organisaties en hun
nieuwe medewerkers bij elkaar brengt. Tevens bieden
wij het grootste platform om te werken aan uw employer
brand.
Naast resultaat staan service en uw gemak voor ons
voorop. Wij plaatsen bijvoorbeeld kosteloos uw vacatures
mocht u daartoe zelf niet in de gelegenheid zijn.
Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op. Wij geven u op basis van
uw wervingsvraagstuk graag een advies op maat.
Mail naar service@jbmatch.nl of bel naar 023 711 3200 en
vraag naar Maurice Nabuurs

JBMatch is een samenwerking tussen:

De voordelen voor uw organisatie op een rij:
• Ontvang reacties van hoogopgeleide latent- en
actief werkzoekende professionals
• Onder de aandacht op het grootste juridische
platform van Nederland
• Eén overzicht met uw vacatures, statistieken
en sollicitanten
• Grootste CV databank
• Indien gewenst koppeling met uw vertrouwde
ATS en gebruik van sub accounts
• Kosteloze doorplaatsing op Social Media
(Twitter en LinkedIn) en in de vacature alerts
• Eén aanspreekpunt voor service, advies en
gemak.

Losse plaatsing
60 dagen online*
Stages
Staffel voor losse plaatsingen
Pakket met 3 vacatures
Pakket met 5 vacatures
Pakket met 10 vacatures
Pakket met 15 vacatures
Pakket met 25 vacatures
Extra optie
1 week per satelietsite (verlengen)

€ 395,kosteloos
Pakket
€ 1.035,€ 1.675,€ 3.200,€ 4.500,€ 6.700,€ 255,-

* Inclusief 1 week op het hele netwerk, logo, de eerste week in wekelijkse emailalert en social media

Extra aandacht op homepage
Premium
Topvacature
Opvallend kader

Emailalert
€ 175,€ 150,€ 75,-

CV database
1 maand
3 maanden
6 maanden
12 maanden

€ 700,€ 2.000,€ 3.500,€ 6.000,-

€ 250,-

€ 125,€ 1.000,€ 750,€ 500,-

Inclusief ruimte voor foto's, videos,
vacatures per kwartaal

€ 750,-

Targeted email (excl. opmaak)
€ 500,€ 650,€ 1.000,-

Refresh
Opnieuw bovenaan zoekresultaten

Extra doorplaatsing van vacature
Banner top positie
Banner midden positie
Banner bottom positie

Bedrijfspagina

Bannering
Homepage leaderboard p.w. fixed
Homepage rectangle p.w. fixed
Targeted bannering (o.b.v. content op
homepage sateliet site) p.w. fixed

€ 125,€ 395,€ 295,€ 195,-

Nieuwsbrief satelieten (190.000 ontvangers)

Social Media pakket
Extra doorplaatsen op Twitter, Facebook
en LinkedIn

Extra doorplaatsing van vacature
Banner top positie
Banner midden positie
Banner bottom positie

Standaard DM (inclusief filter op functie,
regio en rechtsgebied)
Extra filter (aantal jaren werkervaring,
extra rechtsgebied)

€ 1.500,€ 500,-

Service
€ 100,-

Vacature optimalisatie door onze eigen
CS medewerker
Opmaakkosten employer branding
(bannering, DM e.d.)

kosteloos
€ 200,-

Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden? Wij geven u op basis van uw wervingsvraagstuk graag een
advies op maat. Mail naar service@jbmatch.nl of bel naar 023 711 3200 en vraag naar Maurice Nabuurs

