
Deze pakketten zijn enkele mogelijk
heden. Uiteraard stellen we graag een 
pakket op maat samen.  
Neem voor meer informatie contact 
op met ons SALESTEAM:

Ranou Hira  
06 5161 2019 – r.hira@agconnect.nl  

Mario Nijman  
06 8173 3394 – m.nijman@agconnect.nl

PRESENTATIE RESULTATEN Op donderdag 18 mei worden de resultaten door AG Connect en Berenschot in Utrecht gepresenteerd. Hier 
worden alle resultaten toegelicht en is er uitgebreid mogelijkheid om vragen te stellen over wat dit nu voor u betekent. Wilt u aanwezig zijn bij deze 
presentatie, neem dan contact op met ons salesteam.

ACTIVATIE € 7.500
Laat zien wat uw organisatie te bieden heeft aan 

ambitieuze IT’ers! Aan welke projecten wordt gewerkt? Welke 
carrièrekansen liggen er? Toon dit in een mooi artikel online 
en in het magazine. Dit artikel wordt geproduceerd door een 
professionele journalist en fotograaf, in opdracht van u. 

 ■ 2/1 pagina AG Connect Magazine (editie 19 mei)
 ■ Doorplaatsing artikel op AGConnect.nl
 ■ Advertorial nieuwsbrief AG Connect

SALARY 
SURVEY

OPLEIDINGEN € 4.995SALARY 
SURVEY

In de Salary Survey is veel aandacht voor 
opleidingen. Zo onderzoeken we of IT’ers een opleiding 
hebben gevolgd het afgelopen jaar en of zij plannen hebben 
om komend jaar een opleiding te gaan volgen. Ook wordt 
gevraagd naar de rol van de werkgever hierin. Biedt u 
interessante opleidingen aan voor IT’ers, laat dit dan weten!

 ■ 1/1 pagina AG Connect Magazine (editie 19 mei)
 ■ Advertorial nieuwsbrief AG Connect
 ■ 25.000 views large rectangle of leaderboard  
(o.b.v. beschikbaarheid)

WERVING € 2.995SALARY 
SURVEY

Direct op zoek naar de beste IT’er? Zorg dan dat 
uw vacature rondom dit onderzoek zichtbaar is!

 ■ 1/2 pagina AG Connect Magazine (editie 19 mei) 
 ■ 2 vacatures op AGConnect.nl
 ■ Plaatsing van de vacatures in de carrière nieuwsbrief 

Salary Survey 2017 
Facts & Figures

De arbeidsmarkt voor IT’ers is volop in beweging. Geen branche waarin de vraag naar personeel zo snel 
stijgt als de IT branche. Afgelopen jaar is het aantal vacatures met 38% gestegen. 

Zorg dat de beste IT’ers voor u kiezen!
Ook dit jaar doen AG Connect en Berenschot weer onderzoek naar de salarissen, 
arbeidsvoorwaarden en beweegredenen van IT’ers in Nederland. Het onderzoek 
wordt jaarlijks door zo’n 1.500 IT’ers ingevuld. 

De resultaten verschijnen op 19 mei in de AG Connect special; in het magazine en online. 

Maak gebruik van dit umfeld om IT’ers  
te activeren en te werven!

De uitkomsten van het onderzoek worden op 18 mei gepresenteerd 
en op 19 mei gepubliceerd op AGConnect.nl en in het magazine.

SALARY SURVEY PAKKETTEN


