
AGbanen.nl is de kansensite waar interessante werkgevers en  

ervaren IT-professionals elkaar vinden. Zeker in combinatie met 

het grote bereik van AutomatiseringGids beloven we u contact 

met  algemeen managers, IT-managers, IT-specialisten en andere  

IT-professionals.

De onafhankelijke redactie van AutomatiseringGids weet de IT-er 

dagelijks te boeien met actualiteiten uit binnen- en buitenland. 

Met diepgravende achtergronden, sterke analyses, boeiende 

opinies en marktontwikkelingen die belangrijk zijn voor het on-

derbouwen van IT-beslissingen. Met uw vacatures op AGbanen.nl 

profiteert u ook van het bereik van AutomatiseringGids.

Na registratie kunt u direct, snel en gemakkelijk uw vacature plaat-

sen. U profiteert dan direct van het bereik van Automatisering-

Gids. Registreer u vandaag nog en plaats uw vacature.

AGBANEN.NL: DE ARGUMENTEN
•	   Zorgt voor directe plaatsing van uw vacature en met een e en-

voudige bediening kandidaat-beheer

•	   Biedt u een groot bereik binnen de IT en levert u een meetbaar 

resultaat op

•	 Is inclusief plaatsing van uw logo en uw eigen bedrijfsprofiel

•	 Uw vacature wordt geplaatst in het tweewekelijks magazine 

AutomatiseringGids, het enige betaalde vakblad in de IT

EEN GROOT BEREIK

Bereikcijfers 
Pageviews:  10.500 gem. per maand

Bezoeken:  5.785 gem. per maand 

Tarieven 

Vacature plaatsingen  Tarief  Prijs per vacature

Losse vacature plaatsing  €    495,-  € 495,- 

Pakket met 3 vacatures   € 1.335,-   € 445,- 

Pakket met 5 vacatures   € 2.175,-   € 435,- 

Pakket met 10 vacatures    € 4.200,-   € 420,- 

Pakket met 15 vacatures  € 6.000,-   € 400,- 

Pakket met 25 vacatures   € 9.200,-   € 368,-

EXTRA EXPOSURE VACATURE 
Topbanen bij AutomatiseringGids

Maak van uw vacature een topbaan. Hiermee staat uw vacature 

niet alleen op AGbanen.nl, maar zorgen we voor extra attentie-

waarde bij AutomatiseringGids. Uw topbaan staat dan een week 

lang in een  Topbanenblok op site van AutomatiseringGids. nl, in de  

AutomatiseringGids nieuwsbrief en op de site van AGbanen.nl.

Met een totaalbereik van 70.000 ICT’ers,  bereikt u naast actieve 

ook latente werkzoekenden. Hiermee heeft u een grote kans van 

slagen om de voor u geschikte kandidaat te vinden!

Tarieven 

Topbaan € 750,-

Bannering op AGbanen.nl

Wilt u uw vacature nog meer laten opvallen op AGbanen.nl of u 

juist als goede werkgever positioneren? Plaats dan banners op de 

site van AGbanen.nl. U bereikt daarmee uw potentiële werknemer 

via de prominente bannerposities op de website.

Tarieven 

Leaderboard  728 x 90  pixels  €  75,- CPM

Large rectangle  336 x 280 pixels  €  85,- CPM

Vacature in AutomatiseringGids Magazine

Elke editie staat er in AutomatiseringGids een vacaturepagina 

met hierin op de banenladder de laatste geplaatste vacatures. De 

vacature wordt met bedrijfsnaam, functietitel, plaatsnaam en de 

vacature code vermeld in de banenladder. 

Wilt u dat de vacature extra opvalt op deze pagina? Plaats dan uw 

vacature door in een klein of groot IM-blok. In dit blokje is ruimte 

voor een logo en een stukje tekst. 

Tarief doorplaatsing IM-blok banenpagina 

Klein IM-blok €     990,-

Groot IM-blok € 1.485,-

AutomatiseringGids en daarmee AGbanen is onderdeel van de Sijthoff 
Media Groep, uitgever van onder andere Adformatie, Binnenlands Bestuur, 
Communicatie en Tijdschrift voor Marketing.

Facts & Figures 2016
Bereik o.a. algemeen managers, IT-managers, IT-specialisten en andere IT-professionals.

Neem voor meer informatie contact op met ons salesteam: 
Lotte Langemeyer  020 235 6421  |  l.langemeyer@automatiseringgids.nl (arbeidsmarkt)
Ranou Hira 06 5161 2019  |  r.hira@automatiseringgids.nl
Robert de Vries  06 2955 0977  |  r.devries@automatiseringgids.nl

Aanleveren materiaal: traffic@automatiseringgids.nl www.bereikdeict.nl

banen.nl
DE KANSENSITE VOOR 
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