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Tarieven FloorZorgt Vacatures 2020 
 
FloorZorgt is het grootste online zorgmagazine. Iedere maand lezen 100.000 unieke 
zorghelden inspirerende blogs, mooie artikelen en het laatste zorgnieuws. 87% van onze 
bezoekers werkt in de zorg, veelal in ziekenhuizen en verpleeghuizen, maar ook in de 
thuiszorg. Onze doelgroep is MBO/HBO opgeleid en wisselen iedere vijf jaar gemiddeld van 
werkplek.  
 
Op onze vacaturebank staan een groeiend aantal instellingen. Naast de website 
www.floorzorgt.nl hebben wij grote social mediakanalen op Facebook en Instagram met 
duizenden volgers en de allereerste zorgnieuws-app in Nederland voor iPhone en Android, 
waarin ook de vacatures zichtbaar zijn. 

 

Overzicht van verschillende mogelijkheden 
 

Onderdeel Beschrijving Prijs (ex btw) 
   

Vacatureplaatsing Plaatsing van één vacature in de 
vacaturebank van FloorZorgt.nl. Deze 
plaatsing heeft een looptijd van 30 dagen 
en wordt op meerdere manieren 
gepromoot op onze website, bijvoorbeeld 
in de Vacature Vrijdag of via laatste 
vacatures. 
 

€250 per vacature 

Vacatureplaatsing + 
advertorial 

Plaatsing van één vacature in de 
vacaturebank van FloorZorgt.nl. Deze 
plaatsing heeft een looptijd van 30 dagen. 
Daarnaast wordt deze vacature uitgelicht 
in een artikel met de positieve bijdrage 
van ons personage Floor. Dit artikel kent 
een permanente plaatsing. 
 

€1250 per plaatsing 

Advertorial Permanente plaatsing van een 
advertorial/artikel op FloorZorgt.nl ter 
promotie van een vacature of werkgever. 
Denk aan een verhaal over een speciale 
afdeling of een referentie van een 
bestaande zorgmedewerker. Dit is 
uitermate geschikt om de latente 

€1000 per plaatsing 
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werkzoekende te bereiken. 
 

Social media post (alle 
kanalen) 

Plaatsing van een vacature- of 
werkgeverspost op onze social 
mediakanalen Facebook, Instagram, 
Twitter en Linkedin. Onze kanalen hebben 
duizenden volgers en zijn zeer geschikt 
voor directe doorklikmogelijkheden.  
 

€500 per post 

Social media post (per 
kanaal) 

Plaatsing van een vacature- of 
werkgeverspost op één van onze social 
mediakanalen Facebook, Instagram, 
Twitter of Linkedin. Onze kanalen hebben 
duizenden volgers en zijn zeer geschikt 
voor directe doorklikmogelijkheden.  
 

€300 per post 

Unieke plaatsing 
nieuwsbrief 

Unieke plaatsing van een banner of korte 
post in onze nieuwsbrief. Zo bereik je 
direct de meest trouwe lezers van ons 
zorgmagazine. 
 

€300 per plaatsing 

Vlog (video) Permanente plaatsing van een vlog in een 
artikel op onze website. Activatie via 
socials in app. 

€1500 per vlog 

Bannering in alle artikelen Banner plaatsing in alle artikelen die 
gelezen worden 
in een specifieke week (35.000) 

€150 per banner 
positie 

 
 
FloorZorgt is ook geschikt voor brede mediacampagnes op maat. Neem voor de 
mogelijkheden contact op met verkoop@floorzorgt.nl of bel naar 06 – 50 12 81 43. 


