
 
 

 Machinisten – Stratenmakers – Grondwerkers – Monteurs – Chauffeurs 
 
www.gwwpersoneel.nl is dé marktplaats voor uitvoerend personeel in de Grondverzet, Weg- en 
Waterbouw. Het is een samenwerking tussen entreeding.com en Inframatch.  
 
Entreeding.com is het hulpmiddel voor de in- en verhuur van materieel en personeel en de handel in 
grondstoffen en heeft reeds jaren ervaring in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor tijdelijk 
personeel. Met ruim 500 leden is entreeding.com de grootste GWW-marktplaats in Nederland. Vanuit de 
vraag van leden om ook vacatures voor personeel te kunnen plaatsen, is gwwpersoneel.nl gestart.  
 
InfraMatch is het digitale carrièrecentrum voor de Infra sector in Nederland en heeft als doel het op een 
professionele manier samenbrengen van werkgevers en werknemers, specifiek voor het hoger opgeleidde 
personeel. Dit gebeurt middels de website van InfraMatch alsmede door middel van vacaturebanken en 
carrièrecorners op partnersites zoals: BNA.nl, bouwweb.nl, Gremio-unio, infrastructuur.nl, Infrasite.nl, 
milieuwerk.nl, ONRI.nl, Techniekbedrijven.nl en natuurlijk www.gwwpersoneel.nl. 
 
Advertentiemogelijkheden: 
 

A 
1 vacature periode  

2 maanden 
gwwpersoneel.nl 

€  150,00 
 

B 
5 vacatures periode  

2 maanden 
gwwpersoneel.nl 

€  450,00 
 

C 
15 vacatures periode 

2 maanden 
gwwpersoneel.nl 

€  1.350,00 

 
Opties per vacature Kosten Eenheid 

1  Bedrijfslogo met doorlink naar website op gwwpersoneel.nl  € 50,00 stuk 

2  Vacature in verzameladvertentie vakblad ‘De Machinist’  *  € 150,00 stuk 

3  Vacature in verzameladvertentie vakblad ‘De Materieelkrant’  *  € 150,00 stuk 

4  Plaatsing vacature op InfraMatch.nl:  Tijdelijk GRATIS 

5  Plaatsing vacature in InfraMatch e-mail nieuwsbrief  Tijdelijk GRATIS 

6  Plaatsing vacature in entreeding.com e-mail nieuwsbrief  Tijdelijk GRATIS 

7  Abonnement CV-databank voor een minimale periode van 2 maanden  € 375,00 maand 

8  Banner op de homepage van gwwpersoneel.nl en entreeding.com  € 300,00 maand 

 
INTRODUCTIE AANBIEDING: 
 

 

Eén vacature periode 2 maanden op gwwpersoneel.nl met uw bedrijfslogo met doorlink naar uw 
website. De vacature doorgeplaatst in zowel ‘De Machinist’ als ook in ‘De Materieelkrant’.  
Tevens plaatsing van de vacature op InfraMatch.nl, in de InfraMatch e-mail nieuwsbrief en in de 
entreeding.com e-mail nieuwsbrief.   
 Eenmalig € 399,00 

 
* Plaatsing van de vacature zal afhankelijk van de sluitingsdatum geplaatst worden in de eerstvolgende editie van het vakblad. Na sluitingsdatum is 
de plaatsing onherroepelijk. 
De in deze opgave genoemde tarieven zijn exclusief BTW en geldig tot 01-07-2006. Op een overeenkomst met One-Stop-Business B.V. zijn de 
voorwaarden zoals vermeld in deze opgave en de Algemene voorwaarden van One-Stop-Business B.V., zoals gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 14077049, van toepassing. Onze Algemene Handels- en Contractvoorwaarden kunt u via de link op onze website 
downloaden of kunnen op verzoek gratis worden toegezonden. 

 


