TARIEVEN ONLINE

Bestel nu je credits!
1 credit = € 590
Packages
5 credits + 1 gratis
Totaal 6 credits voor € 2.950 ipv € 3.540

12 credits + 3 gratis
Totaal 15 credits voor € 7.080 ipv € 8.850

20 credits + 6 gratis
Totaal 26 credits voor € 11.800 ipv € 15.340

# CREDITS
SELOR.BE
Jobposting

1

Topjob

1

Company page

2

Bannering

1

Video integratie

1

MAILING
Direct mailing op de cv-databank
Gesponsord nieuwsbericht in
jobmailing

op aanvraag
1

Wens je meer informatie of ontvang je graag een voorstel op maat?
Contacteer ons via crm@selor.be.

TARIEVEN ONLINE
Trek de juiste kandidaat aan met onze online
rekruteringsoplossingen!

Jobposting
•
•
•
•
•

1 credit
Publicatie gedurende 4 weken op selor.be
1 of 2 talen: NL én FR / in NL of FR
Opname in de wekelijkse jobmailing:
in totaal 4 keer
Doorplaatsing op sociale media van Selor

Jobposting

Topjob
•
•

1 credit per taal
Publicatie op homepage van selor.be
gedurende 1 week

Company page
•
•
•

2 credits per taal
Bedrijfspagina gedurende 1 jaar op selor.be
Info over je bedrijf, veel gezochte functies,
getuigenissen,...

Topjob

Bannering
•
•

1 credit per taal
IMU op de homepage van selor.be gedurende
1 week

Company page
Wens je meer informatie of ontvang je graag een voorstel op maat?
Contacteer ons via crm@selor.be.

TARIEVEN ONLINE
Trek de juiste kandidaat aan met onze online
rekruteringsoplossingen!

Video integratie
•
•

Bannering (IMU)

1 credit per taal
Video integratie op de homepage van
selor.be gedurende 1 week

Direct mailing op de cv-databank
•
•
•

Segmentatie mogelijk op diverse pijlers
(bv. diploma, ervaring, ...)
Opmaak mailing per taal: € 350
Prijs op aanvraag

Gesponsord nieuwsbericht in jobmailing
•
•
•
•
•

1 credit per taal
Onderaan de jobmailing
2 verschijningen (op dinsdag)
Image + copy + link
Naar 260.000 adressen

Direct mailing
Mediamix op maat
Er is keuze uit een waaier van mogelijkheden, in functie
van jouw behoeften:
• Sociale media
• Zoekmotoren
• Jobpostings op jobsites en/of specifieke vaksites
• Multimediale aanpak: integratie van rekruteringsfilmpjes, radiospots …
• Advertenties
• Prijs op aanvraag

Gesponsord nieuwsbericht
Wens je meer informatie of ontvang je graag een voorstel op maat?
Contacteer ons via crm@selor.be.

TARIEVEN ONLINE
CREDITS

AANLEVEREN MATERIAAL

Beheer je credits en kies je geschikte rekruteringskanalen via je persoonlijke account op client.selor.be.

Aanleveren via e-mail:
•

<5MB = bestand(en) mailen naar
communication@selor.be

•

>5MB = via WeTranfer mailen naar
communication@selor.be

Nog geen account? Contacteer dan crm@selor.be.
DEADLINES
Aanleveren van materiaal minimum 5 werkdagen voor
verschijning voor alle advertentiemogelijkheden, behalve voor jobpostings.
TECHNISCHE SPECS
•

Jobposting: zelf te beheren via je account op
client.selor.be

•

Topjob: selectiecode van de jobposting doorgeven.

•

Company page: word-document met omschrijving van de organisatie, getuigenissen, projecten,
contactgegevens, url’s ...

•

Bannering: IMU formaat, 360 x 300 pixels, gif, jgp
of png formaat.

•

Video integratie: video moet online beschikbaar
zijn, bijvoorbeeld op Youtube of Vimeo.

•

Gesponsord nieuwsbericht: word-document met
titel van het bericht, afbeelding 200 x 200 pixels,
jpg of png formaat, body tekst en link.

OPMAAK MATERIAAL
Selor kan je steeds helpen bij de opmaak van je advertentie, teksten, … Contacteer je contactpersoon bij Selor
voor een offerte op maat.

Wens je meer informatie of ontvang je graag een voorstel op maat?
Contacteer ons via crm@selor.be.

