De vacaturebank voor transporterend Nederland
Tarieven TruckstarWerk

Abonnement CV Database

TruckstarWerk biedt de mogelijkheid om een enkele
vacature te plaatsen. Ook het afsluiten van een
abonnement, waarbij u onbeperkt vacatures binnen uw
organisatie kunt plaatsen, behoort tot de mogelijkheden.

Vacatureplaatsing
1 vacature/60 dagen
2-10 vacatures/60 dagen
11-25 vacatures/60 dagen
26-50 vacatures/60 dagen
50-100 vacatures/60 dagen

300,700,2.500,-

Kosten per vacature

Extra opties

€
€
€
€
€

Breng uw vacatures extra onder de aandacht met
gebruikmaking van de onderstaande opties:
• Job of the week op de homepage van Truckstar.nl
• Een vacature in de TOP5 op Truckstar.nl en/of
Truckstarwerk.nl
• Uw bedrijfsprofiel op de homepage van
Truckstarwerk.nl als TOP bedrijf
• Een doorplaatsing in de Truckstar Magazine
vacatureladder
• Een doorplaatsing in de e-mailnieuwsbrief naar ruim
10.000 ontvangers
• Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden
Vraag naar een voorstel op maat.

250,237,50
230,220,205,-

Abonnementsvormen
Betaal een vast bedrag per jaar op basis van de omvang
van uw onderneming en plaats onbeperkt vacatures.

Aantal medewerkers

1 maand
€
1 kwartaal
€
1 jaar
€
* Onbeperkt aantal CV’s raadplegen

Tarief per jaar

< 50
€ 950,50-100
€ 1.450,100 – 500
€ 2.350,500 – 1000
€ 3.350,1000 – 2500
€ 4.750,2500 – 5000
€ 6.250,> 5000
€ 7.500,* Onbeperkt vacatures plaatsen op basis van fair-use policy

Dáárom TruckstarWerk
1.	Truckstar bereikt en beweegt transporterend
Nederland.
2.	Het team van TruckstarWerk bestaat uit
recruitment-specialisten.
3.	U bereikt ook de latent werkzoekenden. Hij of zij
gebruikt Truckstar.nl als dagelijks nieuws
medium en leest Truckstar Magazine.
4.	TruckstarWerk biedt vanaf de start een relevant
aanbod van transportgerichte banen.
5.	Truckstar is onderdeel van Sanoma. Door het
inzetten van het bereik van Truckstar en het
totale bereik van het Sanoma-netwerk
realiseren wij een bereik van 99% binnen de
(wegtransport-) sector.

Contact en verkoop
Voor meer informatie over de mogelijkheden die
TruckstarWerk uw bedrijf te bieden heeft, het direct
plaatsen van vacatures en/of het zoeken in onze CV
databank, kunt u contact opnemen met:
Verkoop Truckstarwerk
+ 31 (0) 88 751 8210
E-mail: verkoop@truckstarwerk.nl

Partners

:

Truckstar is een uitgave van Sanoma, marktleider in media met merken
als Libelle, Margriet, Donald Duck, VT Wonen, AutoWeek, Playboy, NU.nl
en NUSport. Sanoma weet wat er leeft. Bij lezers van tijdschriften, bij
bezoekers van sites en evenementen. Sanoma Media weet hoe
doelgroepen denken, wat ze doen en laten. En die kennis delen we graag
met onze businesspartners.

Truckstar lanceert TruckstarWerk.nl

Over Truckstar

Naast de bestaande producten zoals Truckstar
Magazine, Truckstar Verzekeringen en het Truckstar
Festival heeft Truckstar vanaf heden ook
TruckstarWerk.

Truckstar is hét Nederlandstalige chauffeursmagazine.
Al meer dan dertig jaar richt Truckstar zich op de
transportwereld in Nederland en België, en dan vooral
op chauffeurs, eigenrijders en beleidsbeslissers in het
transport. Van die laatste groep leest overigens ruim
45 procent Truckstar Magazine. Elke vier weken valt er
een nieuwe Truckstar op de mat, met een unieke mix
van nieuws, boeiende ritverslagen, reportages,
trucktests, goede fotografie en human interest.
Truckstar Magazine heeft binnen de transportsector
een naamsbekendheid van bijna honderd procent en
heeft een zeer sterke binding met zijn trouwe
lezersgroep. De oplage (circa 40.000 exemplaren
verkochte oplage per maand) is door de jaren heen
constant gebleven en de hoge bezoekersaantallen
van de website truckstar.nl bevestigen de sterke
lezer-bladbinding.
Het jaarlijkse Truckstar Festival (Europa’s grootste
transportevenement) is de grootste bevestiging ervan:
elk jaar verwelkomt Truckstar meer dan 2.000 trucks en
60.000 bezoekers op het TT Circuit Assen.

Truckstar weet als geen ander chauffeurs te raken en
te binden. Wil je vrachtwagenchauffeurs bereiken, dan
doe je dit via de diverse Truckstar-kanalen. Nederlandse
chauffeurs zijn goed opgeleid en echte vakmensen.
Truckstar neemt hen serieus en wil hen graag helpen
en begeleiden bij het vinden van een (nieuwe) baan.
Vandaar TruckstarWerk!
TruckstarWerk is een onderdeel van Sanoma, het
grootste mediabedrijf van Nederland. TruckstarWerk is
een samenwerking aangegaan met het Mobiliteits
centrum Transport en Randstad Transport. Hiermee
weet TruckstarWerk zich verzekerd van ijzersterke
partners.

TruckstarWerk richt zich naast chauffeursbanen ook
op aanverwante functies zoals planners, heftruck
chauffeurs, magazijn- en distributiemedewerkers.

verloopt. Door onder meer vergrijzing van de
chauffeurs, (41% is ouder dan 45 jaar), en in mindere
mate het arbeidstijdenbesluit, zal op de middellange
termijn een aanzienlijk chauffeurstekort ontstaan.
Rekenmodellen voorspellen een wervingsbehoefte van
ca. 59.000 chauffeurs tussen 2008 t/m 2015 (Bron:
TLN/CBS/ABN-AMRO). Zonder de economische
recessie en de ophoging van de pensioensgerechtigde
leeftijd zouden deze cijfers nóg hoger zijn geweest.
Vaststaat dat er een een duidelijke vervangingsvraag
gaat komen vanuit de markt. Nederland kent ca.
90.000 chauffeurs die actief zijn binnen het beroeps
goederenvervoer. Onderzoek en gesprekken met
werkgevers wijzen uit dat in het tweede kwartaal 2014
de vraag naar chauffeurs serieus op gang gaat komen.
Met gepaste trots kunnen we u dan ook melden dat
zowel Randstad Transport en het Mobiliteits Centrum
Transport zich al hebben aangemeld bij TruckstarWerk.
Bevolkingspiramide
Leeftijdsopbouw Nederland in 2012
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Truckstar.nl is al jaren een toonaangevende website
voor het wegtransport in de Benelux. Met 83.655 unieke
bezoekers per maand en ruim 1,2 miljoen pageviews is
Truckstar.nl uitstekend bezocht.
Onze e-mail-nieuwsbrief wordt verstuurd aan meer
dan 10.000 adressen. Via de website en de nieuwsbrief
bereikt u direct uw doelgroep. Deze is slechts één klik
verwijderd van uw website.
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Waarom TruckstarWerk?
Waarom TruckstarWerk voor u als werkgever of
HR-manager? Het team van TruckstarWerk bestaat uit
mensen met een hart voor wegtransport maar ook met
gedegen kennis van HR en de recruitment-markt.
Waarom starten wij juist nu TruckstarWerk, nu de
economie in Nederland al langere tijd kwakkelt en
weinig wijst op een spoedig herstel? Door gedegen
onderzoek en overleg met een aantal grote werkgevers
in de markt, hebben wij geconcludeerd dat het aantal
vacatures ten opzichte van de conjunctuur niet parallel
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Manifest versus latent werkzoekenden
Dat er een verhoogde vraag naar vrachtwagen
chauffeurs gaat ontstaan op grond van demografische
ontwikkelingen staat buiten kijf. De beroepsgroep is in
serieuze mate onderhevig aan vergrijzing. Daarnaast is

er binnen het wegtransport sprake van vervanging van
stafleden, zoals planners. Hoe bereik je die latent
zoekende chauffeur, planner of warehouse
medewerker? Door de hoge lezer-blad-binding bij
Truckstar, en het feit dat nagenoeg iedereen binnen de
sector Truckstar kent en leest, is TruckstarWerk het
optimale kanaal ten behoeve van werving onder zowel
de latent als manifest werkzoekenden.

Wat biedt Truckstarwerk aan u als werkgever?
TruckstarWerk is de enige en eerste relevante
vacaturebank voor wegtransport in Nederland.
TruckstarWerk biedt een compacte maar volledige
dienst aan u als werkgever. Zo kunt u losse vacatures
plaatsen of kiezen voor een jaarabonnement, wat u in
staat stelt om continu via ons kanaal te blijven werven.
Ook kunt u kiezen voor een maandelijks abonnement
op onze CV-database; een match is dan al gauw
gemaakt. Binnen onze praktische online omgeving kunt
u uw vacatures beheren, de response meten en
sollicitaties en/of CV’s bewaren. Wij bieden een
compact ATS (applicant tracking system). Grotere
bedrijven bieden wij de mogelijkheid om hun ATSsystemen direct te koppelen en/of gebruik te maken
van de kanalen van diverse intermediairs. Daarnaast
kunt u als werkgever via TruckstarWerk en Truckstar
werken aan uw werkgeversmerk.

