Zoek je
dagbesteding!
Waar wacht jij nog op?

Tarieven
Onze tarieven zijn gebaseerd op de dagen dat gemiddelde vacatures vacant zijn.
We bieden dan ook 3 mogelijkheden aan waarvan u gebruik kunt maken. Tevens
is de optie er ook om naar een (lokale) krant te laten kijken. Dit kunt u aangeven
wanneer u uw advertentie activeert.

1 vacature

2 t/m 5
vacatures*

vanaf 5
vacatures*

30

€ 99,00

€ 85,00

€ 75,00

60

€ 175,00

€ 165,00

€ 150,00

90

€ 250,00

€ 235,00

€ 225,00

6 maanden

€ 450,00

€ 399,00

€ 350,00

12 maanden

€ 799,00

€ 725,00

€ 699,00

aantal dagen

*) prijs is per vacature

www.zoekjedagbesteding.nl

Waar wacht jij nog op?
Hoe werkt Zoekjedagbesteding.nl?
Op Zoekjedagbesteding.nl kan eenvoudig worden gezocht naar
vacatures. Dankzij de mogelijkheid om specifieke voorkeuren zoals
locatie, branche en zorgindicatie aan te geven, worden er alleen
passende vacatures getoond.
Is het gewenst om benaderd te worden door een zorgorganisatie?
Dan is het ook mogelijk om een persoonlijk profiel aan te maken
op de website. Hier kunnen alle voorkeuren worden ingevoerd,
zodat aangesloten dagbestedingen de cliënt kunnen benaderen
zodra zij een passende vacature hebben.

Meld je
aan op d
e
website
!

Voor aanbieders van dagbesteding
Zoekjedagbesteding.nl biedt de mogelijkheid om vacatures te plaatsen en
cliënten te benaderen voor een dagbesteding. Door de vacature te plaatsen
op Zoekjedagbesteding.nl is deze vindbaar voor alle zoekende cliënten.
Indien een cliënt met een persoonlijk profiel op Zoekjedagbesteding.nl
past bij de vacature, kan deze direct worden benaderd.

Wie is zoekjedagbesteding.nl?
Door onze brede ervaring met verschillende dagbestedingen is bij ons
de wens naar een website als Zoekjedagbesteding.nl gesignaleerd.
De wens om eenvoudig en overzichtelijk dagbesteding vacatures te vinden
én in te vullen. Deze website brengt dagbesteding en cliënt samen op
één website. Zoekjedagbesteding.nl is onderdeel van Caerin.

Caerin
Dagbestedingen worden steeds minder gefinancierd door de overheid.
Er wordt verwacht dat er efficiënter en effectiever wordt omgegaan
met zorggelden. Dagbestedingen moeten hierdoor bedrijfskundig gaan
opereren binnen de markt waarin ze werken. Dat is niet
eenvoudig voor een dagbesteding. Het is een complex
project dat veel tijd vergt. Caerin ontzorgt en helpt hierbij!
Caerin kan het gehele traject begeleiden.
Ga voor een overzicht van ons aanbod naar www.caerin.nl

www.zoekjedagbesteding.nl

