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Over FMF
FMFvacatures.nl is efficiënt en overzichtelijk, met zoekcriteria als branche,
functie, regio, opleiding en ervaring.
De site wordt uitstekend gewaardeerd door zowel hoogopgeleide
professionals als werkgevers en bemiddelaars. Werkgevers en bemiddelaars kunnen via een eigen account hun vacatures plaatsen en noemen
FMF vacatures één van de betere wervingskanalen. Kandidaten kunnen
kosteloos job-alerts aanmaken, om zo wekelijks of dagelijks de vacatures
binnen de door hen opgegeven criteria te ontvangen.
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Bezoekersprofiel
FMFvacatures.nl

Leeftijdsopbouw bezoekers
18-24
25-34
Leeftijd

FMFvacatures.nl
• Online het grootste Farma, Medical, Food, Healthcare vacature aanbod
• Altijd een gratis basis-plaatsing
• Geen fee, geen bemiddelingskosten
• Duizenden bezoekers per maand
• Kandidaten solliciteren rechtstreeks bij de aanbieder
• Uitsluitend hbo+ niveau vacatures
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Meer aandacht voor uw vacature?
In het enorme aanbod aan vacatures wilt u uw
vacature(s) zo snel mogelijk onder de aandacht
brengen. Met de aanvullende publicatiemogelijk
heden van FMF vacatures bent u van extra aandacht
verzekerd:

1

Priority vacature
Priorities draaien mee in de ‘tickers’ op de
homepage (90% van alle bezoekers komt als eerste
op de homepage terecht) én op elke pagina waar
vacatures worden gepresenteerd. Een priority
vacature staat hoger in de zoekresultaten en wordt
opvallender gepresenteerd tussen de overige vacatures. Priority vacatures worden tot vijf keer vaker
aangeklikt. Een priority plaatsing van 30 dagen kost
€ 300,-*, 60 dagen kost € 450,-*.

2

LinkedIn CarrièreBoost
FMF vacatures bereikt, als onderdeel van Derks
& Derks, online duizenden ambitieuze hogeropgeleiden, die openstaan voor ontwikkeling in hun carrière.
In dit netwerk kunnen we ook uw vacature(s) extra
onder de aandacht brengen met een FMF Carrière
Boost. Direct in het hart van uw doelgroep. Deel
nemen als partner in de CarrièreBoost kost per keer
€ 285,-, op basis van minimaal 4 partners per CarrièreBoost. Liever een exclusieve LinkedIn CarrièreBoost op maat gemaakt voor uw vacature / organisatie / bedrijf? Dat kan al vanaf € 1.095,-* per keer.

3

Dedicated e-mailing
Een e-mailing naar precies de juiste kandidaten? Dat kan. Wij sturen uw vacature naar de professionals die aan het door u opgegeven profiel voldoen.
De kosten voor het opmaken en versturen van deze
e-mailing (eenmalig) bedragen € 1.350,-*.

5

Top Bureau worden in het overzicht van
bemiddelaars
Bent u bemiddelaar in Farma, Medical, Food en Health
care en plaatst u een vacature op FMFvacatures.nl,
dan wordt uw bedrijfsnaam vermeld in de lijst
met bemiddelaars. Wilt u daar extra aandacht? Voor
€ 250,-* per jaar wordt u ‘Top Bureau’. Uw organisatie
verschijnt dan opvallend in de lijst van bureaus bij
‘uw’ letter. Voor € 1.250,-* per jaar wordt uw banner
voortdurend, dus bij alle letters, gepresenteerd.
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Andere voorstellen of wensen?
Ziet u andere mogelijkheden om samen te
werken met FMF vacatures, dan horen wij dat graag
van u! Zo kunnen we bijvoorbeeld pakketten op maat
samenstellen en zijn er voor het combineren van
publicatiemogelijkheden bundelafspraken mogelijk.
Uw vacature(s) online?
Bezoek snel www.fmfvacatures.nl en maak een eigen
plaatsingsaccount aan.
Bent u op zoek naar extra exposure, dan zijn de
aanvullende FMF publicatiemogelijkheden bij uitstek
geschikt. Mail ons via info@fmfvacatures.nl, dan
bespreken we samen uw wensen en de mogelijkheden op FMF vacatures en kunnen we, waar gewenst,
een publicatiepakket op maat samenstellen.
*D
 e vermelde publicatiemogelijkheden zijn voorbeelden van de

actuele mogelijkheden op www.fmfvacatures.nl. Waar gewenst
stellen wij graag een pakket op maat samen. De genoemde
bedragen voor (online en offline) posts en mailings zijn indicatief
en mede afhankelijk van de uiteindelijke doelgroepgrootte,
selectiecriteria en omvang van de betreffende mailings. De LinkedIn
CarrièreBoost heeft standaard een looptijd van 2 weken.
Alle bedragen zijn exclusief de gangbare BTW.

4

Een banner van uw organisatie of vacature
Wilt u extra naamsbekendheid onder de hoogopgeleide bezoekers van FMFvacatures.nl? U kunt bij
ons al een banner plaatsen voor € 250,-* per maand,
€ 1.250,-* per half jaar of € 2.100,-* voor een jaar. De
banner wordt prominent getoond op de homepage van
FMFvacatures.nl. Meer dan 90% van onze bezoekers
start op deze pagina, waarmee uw banner dus gegarandeerd in het oog springt.

FMFvacatures.nl is een initiatief van Derks & Derks, strategisch partner in human talent. Al snel na de
oprichting (2008) van het platform behaalde de website meer dan 10.000 bezoekers per maand.
De gegevens in deze FMF factsheet zijn samengesteld op basis van Google en Google Analytics webstatistieken d.d. juni 2017.

Meer informatie? Kijk op www.fmfvacatures.nl

