
NavingoCareer.com brengt werkgevers en werkzoekenden bij elkaar.
 
Het platform inspireert en informeert werkzoekenden in de maritieme, 
offshore en energie sector; van ervaren engineers, mechanics, zeevarenden, 
technici en project managers tot studenten en starters van alle niveaus. 
Met een bereik van meer dan 18.000 unieke gebruikers per maand en 
gemiddeld 5 sollicitaties per vacature, komt uw vacature onder de aandacht 
bij een relevant publiek.
 
Daarnaast heeft Navingo Career alle tools om uw employer brand goed neer 
te zetten en te versterken.

±5
Sollicitaties per vacature

196
Weergaven per vacature

14.000
Nieuwsbrief abonnees

18.000
Unieke bezoekers 
per maand

Navingo Career

Statistieken

Senioriteitsniveau
Starter 46%

Professional 35%

Senior Professional 15%

Student 4%

Functiecategorie
Operationeel 24%

Techniek 14%

Sales 9%

Bedrijfsontwikkeling 7%

Marketing 6%

Opleidingsniveau

  VMBO/MBO 28%

  HBO 41%

  WO 29%

Leeftijd van gebruikers

  18-24 jaar 11%

  25-34 jaar 21%

  35-54 jaar 34%

  55-64 jaar 16%
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Employer Branding

Partner Profiel  € 2.495,– per jaar

Als partner van Navingo Career komt uw bedrijf onder de aandacht bij een grote groep 

werkzoekenden. Uw bedrijfsprofiel is zichtbaar naast relevante content zoals nieuws, 

vacatures en in de digitale nieuwsbrief. 

  Uitgebreide multimedia mogelijkheden 

  Cross channel zichtbaarheid als partner bij relevante artikelen en vacatures  

  Zichtbaarheid in Navingo Career nieuwsbrieven (digitaal, minimaal 4x per jaar) 

  Vermelding als career partner op de Navingo social kanalen 

  Betere vindbaarheid in de grote zoekmachines (Google, Bing) 

   Keuze uit één branded content artikel of drie vacature plaatsingen op 

NavingoCareer.com

Navingo Career Podcast  € 3.950,– 

Elke twee weken, neemt de Navingo Career Podcast je mee naar de werkvloer in de 

Maritiem, Offshore en Energie branche. De gasten vertellen over hoe zij hun baan 

hebben gekozen en wat hen inspireert om in deze branche te werken. De mogelijkheid 

om te vertellen hoe het is om te werken in uw bedrijf.

  Kies een eigen onderwerp

  Versterk uw employer branding

  Promotie op het Navingo Career platform en de social channels

Industry Contribution  € 1.290,– 

Bereik duizenden professionals met een Industry Contribution op het Navingo 

Career Platform. Een branded content artikel trekt op een natuurlijke manier nieuw 

personeel aan en brengt hen dichter bij het employer brand.

 

  Plaatsing in de nieuwssectie op de homepagina

  Opname in de wekelijkse nieuwsbrief (minimaal 2x)

  Vertoning als relevant artikel naast het nieuws

Online Adverteren

Door een online display campagne op te zetten, bereikt u duizenden werkzoekenden uit de branche. Bepaal zelf de 
omvang en looptijd van de campagne. Door het Run on Site (ROS) principe, adverteert u niet alleen op de homepage, 
maar op alle pagina’s van de website én op mobiele devices.

Online CPM
De campagne prijs is opgebouwd uit de standaard CPM prijs en het aantal impressies. 

De impressies bepaalt u zelf. Ook kunt u zelf bepalen wanneer u deze impressies 

krijgt. Zo kunt u de impressies verspreiden over een aantal maanden, of ze allemaal 

inzetten in een bepaalde week. Zo bereikt u uw doelgroep wanneer u dat wilt.  

Voorbeeld
Campagne prijs =   € 45 x 60.000 impressies / 1,000 = € 2.700

Campagne 
prijs

€ 45
CPM prijs

Aantal
impressies

/ 1,000
= x

Banner posities

Homepagina

Nieuwsbrief

Vacaturepagina

Positie Maat (px) Periode  Prijs 

Toppositie 320 x 100 Week € 795

Midden positie 320 x 100 Week € 795

Derde positie 320 x 100 Week € 520

Positie Maat (px) Periode  Prijs 

Toppositie 320 x 100 Week € 520

Midden positie 320 x 100 Week € 520

Derde positie 320 x 100 Week € 360

Jobs Nieuwsbrief (2x per week) 

Nieuws Update Nieuwsbrief (1x per week)

TOP

MIDDEN

DERDE

CPM prijs = kosten per 1.000 impressies

Bezoek onze online platforms:

www.OffshoreWIND.biz www.DredgingToday.comwww.Offshore-Energy.biz www.NavingoCareer.com

Contact

e. sales@NavingoCareer.com

t. +31 (0)10 209 2600

i. www.NavingoCareer.com

Jan van Galenstraat 56

3115 JG Schiedam

The Netherlands

Created and produced byNavingoCareer.com

Vacatureplaatsing

Losse plaatsing  € 375,–
  Uw vacature staat max. 2 maanden 

online

  Plaatsing inclusief 

bedrijfsomschrijving & logo

Hotjob upgrade  € 495,– extra

Meer opvallen met uw vacature? 

Plaats uw vacature dan als Hotjob

  Zichtbaar op de homepage

  Snellere invulling van de vacature

  Verdubbeling aantal views

  1 maand zichtbaar in nieuwsbrief

Doorplaatsing  € 125,–
Op zoek naar internationaal personeel? Navingo biedt via haar andere platforms ook 

internationale vacatureplaatsingen aan. Plaats uw vacature door op een (of meerdere) 

internationale jobsite(s) met een specifieke doelgroep naar keuze.

  OffshoreWIND.jobs

   Dredging.jobs

   OffshoreEnergy.jobs

5 vacatures  € 1.250,–
  Elke vacature staat 2 maanden 

online

  Vacaturepakket is 1 jaar geldig

  Plaatsing inclusief 

bedrijfsomschrijving & logo

20 vacatures  € 3.500,–
  Elke vacature staat 2 maanden 

online

  Vacaturepakket is 1 jaar geldig

  Plaatsing inclusief 

bedrijfsomschrijving & logo

1 5 20

ACTIE: 1e doorplaatsing GRATIS

Alle cijfers zijn gemiddeld per maand. 
Statistieken afkomstig uit de maand Februari.


