XR.
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Instructies voor het plaatsen van vacatures op XR
Magazine
XR Magazine biedt een overzicht van vacatures voor architecten, ontwikkelaars, managers en andere
professionals binnen diverse sectoren. U kunt zelf gratis vacatures plaatsen op de XR website. Dit kan op
twee manieren:
•

Stuur een e-mail naar redactie@xr-magazine.nl met daarin de benodigde informatie over de
vacature (zie alinea ‘benodigde gegevens’). De redactie van XR Magazine zal vervolgens de
vacature op de website plaatsen.

•

Vraag een vacatureaccount aan via redactie@xr-magazine.nl waarmee uzelf vacatures kunt
plaatsen en beheren op de XR website (zie alinea ‘aanvragen vacatureaccount’).

Spotlight positie voor vacature
Het plaatsen van een vacature is gratis. Er is echter ook de mogelijkheid om tegen betaling vacatures in
de spotlight te zetten. Dit houdt in dat de vacature in een ‘blok’ aan de rechterzijde van iedere
contentpagina van de website wordt getoond en dat de vacature altijd bovenaan de vacaturepagina
getoond wordt. De prijs hiervoor bedraagt 250 euro en de duur is 1 maand. Er zijn drie spotlight posities
beschikbaar. Genoemde bedragen zijn exclusief 19% btw. Voor meer informatie over deze dienst kunt u
contact opnemen met marketing@xr-magazine.nl.
Benodigde gegevens
* Verplicht
•

Titel*
Wervende titel voor de vacature.

•

Functie*
De officiële benaming van de functie.

•

Locatie / Standplaats*
De locatie / standplaats voor de vacature.

•

Organisatie*
De naam van de organisatie / het bedrijf waar de vacature beschikbaar is.

•

Logo
Logo van organisatie / bedrijf. Logo moet exact 120(b)x60(h) pixels zijn.

•

Uitgebreide omschrijving*
De uitgebreide omschrijving van de vacature. U kunt zelf bepalen welke informatie u hier wil
neerzetten.

•

Verloopdatum
Geef aan op welke datum de vacature verloopt. Indien u zelf geen verloopdatum kiest zal deze
standaard op 2 maanden na publicatie worden gezet.

•

Link naar sollicatiepagina
Indien u een pagina op uw eigen website (of een website van een derde partij) heeft waar de
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kandidaat daadwerkelijk kan solliciteren dan kunt u hier naar toe linken. Deze link wordt achter de
knop 'Reageer op deze vacature' geplaatst.
•

Spotlight positie
Indien u gebruik wenst te maken van de spotlight positie dan kunt u dat aangeven. De marketing
afdeling van XR Magazine zal vervolgens contact met u opnemen.

Uw inzending kunt u sturen naar redactie@xr-magazine.nl. De redactie zal vervolgens de vacature
op de XR website plaatsen en u hiervan op de hoogte stellen. Vacatures kunnen te allen tijde
ingezonden en gepubliceerd worden.
Aanvragen vacatureaccount
Voor het aanvragen van een vacatureaccount kunt u een e-mail sturen naar redactie@xr-magazine.nl
met als onderwerp ‘Aanvragen vacatureaccount’ met daarin de volgende gegevens:
* Verplicht
•

Voor- en achternaam*

•

E-mailadres*

•

Organisatie*
De naam van de organisatie / het bedrijf waar de vacature beschikbaar is.

•

Logo
Logo van organisatie / bedrijf. Logo moet exact 120(b)x60(h) pixels zijn.

Nadat uw account is aangemaakt en geactiveerd kunt u inloggen via http://www.xr-magazine.nl/user en
vervolgens onbeperkt vacatures plaatsen. Alle vacatures worden eerst gecontroleerd door de redactie
van XR Magazine alvorens ze gepubliceerd worden.
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