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Natuurlijk ken je AcademicTransfer als hét vacatureplatform voor 

de Nederlandse wetenschap. In deze brochure vind je informatie  

over de producten en doorplaatsingen die wij kunnen leveren bij  

een vacatureplaatsing. Maar wist je dat wij veel meer voor jou  

(als lidorganisatie) kunnen betekenen, vaak zonder extra kosten?

Branding
Naast het verzorgen van een vacatureplaatsing, helpen wij bijvoorbeeld met 
het promoten van jouw organisatie in binnen- en buitenland. Voor Employer 
Branding en Holland Branding bieden wij je graag advies en kunnen we jouw 
branding op verschillende manieren versterken. Een voorbeeld is het Employer 
Storyboard, het etaleren van jouw organisatie op een Career Fair of het 
platform FactCards, gericht op internationale wetenschappers. 

Workshops
Daarnaast bieden we workshops aan voor verschillende doelgroepen. Zo 
zijn we vaak van de partij op Career Days voor Masterstudenten, PhDs en 
postdocs. Denk aan workshops over het doen van een PhD 
in Nederland of over Online branding specifiek voor wetenschappers. Ook 
richten we workshops in die juist gericht zijn op HR professionals om de 
werving van wetenschappers te optimaliseren.  

Kennissessies en Internationale Career Fairs
Wat minder bekend is, is dat AcademicTransfer al 20 jaar ‘de kracht van samen’ 
is. In de coöperatie trekken universiteiten, UMC’s en onderzoeksinstellingen 
samen op op het terrein van werving en arbeidsmarktcommunicatie. 
AcademicTransfer verbindt die kennis onder andere via de organisatie van 
kennissessies, om partijen te verbinden die zich met dezelfde onderwerpen 
bezig houden. Voorbeelden zijn themabijeenkomsten over de War on Talent 
en Carrièrecafé’s. Ook faciliteren we deelname aan internationale Career 
Fairs, zoals de European Career Fair in Boston of de PhD Fair in China, om de 
Nederlandse wetenschap gezamenlijk te promoten over de grens.

1. AcademicTransfer, meer dan een vacatureplatform!
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Technologie
Ten slotte volgen we de technologische ontwikkelingen op de voet. Zo 
houden we de ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Applicant 
Tracking Systems goed bij, zodat we die goed kunnen koppelen met onze 
website. Niet alleen de technische mogelijkheden veranderen, maar ook het 
gedrag van onze bezoekers. Wie had er vijf jaar geleden gedacht dat iemand 
vanaf zijn mobiel zou solliciteren? Nu is het de normaalste zaak van de 
wereld. En daar moeten wij als platform in faciliteren. Waar mogelijk 
integreren we daarom nieuwe functionaliteiten op onze platforms; 
AcademicTransfer en FactCards. Dit doen we stapsgewijs, zodat we 
herkenbaar blijven voor onze gebruikers. Herkenbaar en betrouwbaar. 

AcademicTransfer Benchmark 
Iedereen heeft het erover: data. Ook voor werving is data van belang. Het 
dataverkeer van alle vacatures vanaf april 2018 hebben we in een 
overzichtelijk dashboard bijeengezet. Met de AcademicTransfer Benchmark 
willen we jou en je organisatie bewust maken van de vacaturedata waarover 
we beschikken en hoe je deze kunt inzetten in het wervingsproces van je 
organisatie. Met dit dashboard faciliteren we recruiters (en in bredere zin HR-
afdelingen) om:

• een advies te geven over geplaatste en nog te plaatsen vacatures met
behulp van data;

• eigen vacaturedata over bezoekers en sollicitanten te vergelijken met
data van andere lidorganisaties;

• op voorhand de succesratio van een vacature te kunnen inschatten;
• een betere wervingsstrategie te formuleren per vacature.

Het gebruik van het dashboard is gratis. Je hoeft geen licentie aan te 
schaffen of software te downloaden. Vraag toegang tot het 
dashboard via service@academictransfer.nl.

Contact

Wil je meer weten over één van bovenstaande diensten of weten 
wat wij specifiek voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact 
op via traffic@academictransfer.nl of bel 0880 - 28 28 28.

www.academictransfer.com

>>
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Als lidorganisatie van AcademicTransfer kun je onbeperkt gratis 

vacatures plaatsen op onze website. Zo bereik je direct het hart van  

de doelgroep; meer dan 200.000 bezoekers per maand op zoek naar 

een baan in de wetenschap. 

Samengevat, houdt de standaard gratis vacatureplaatsing voor onze leden 
het volgende in:

Website: 
AcademicTransfer

Uitgever: 
AcademicTransfer

Omschrijving: Vacatureplaatsing op AcademicTransfer in Nederlands 
en/of Engels 

Kosten: € 0,00

AcademicTransfer voordeel:
• 100% korting op het standaardtarief van € 619,- excl. BTW
• Gratis mogelijkheden voor doorplaatsingen naar Social Media,

NRCCarriere.nl en Euraxess, zie hoofdstuk 5 voor specificaties.

Procedure: Meestal via het reguliere wervingsproces van het 
AcademicTransfer lid. Via een koppeling met een ATS of rechtstreeks 
zelf ingevoerd via de AT backend. Statistieken kun je inzien in het 
dashboard bij je vacature. Tot 15 plaatsingen per jaar kan 
AcademicTransfer de invoer kosteloos verzorgen. 

Publicatieduur: Maximaal 180 dagen

2. Gratis vacatureplaatsing voor leden van AcademicTransfer
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Enkele spelregels
De belangrijkste voorwaarde voor het plaatsen van de vacature is dat de 
toekomstige werknemer in dienst treedt bij jouw organisatie. Voor spin-
offs, holding BV’s en partners hebben we speciale aanbiedingen, zie 
hoofdstuk 4.

WP en OBP vacatures op AcademicTransfer
Alle wetenschappelijke (WP) en niet-wetenschappelijke (OBP) vacatures 
van jouw organisatie kun je op AcademicTransfer plaatsen. In de 
zoekfunctie op onze website kunnen werkzoekenden aangeven of zij op 
zoek zijn naar een wetenschappelijke functie of een vacature ter 
ondersteuning van Onderzoek en Onderwijs. Primair is AcademicTransfer 
gericht op wetenschappers, dus bij een eerste bezoek op onze website 
staat automatisch het filter wetenschappelijk aan.

Promotie vacature:
Van elke geplaatste vacature sturen we minstens één tweet via 
@academictrnsfr. Indien de gemeten respons achterblijft, worden 
automatisch meerdere tweets verzonden. Aanvullende Social Media activiteit 
is mogelijk, zie hoofdstuk 5. 

Nieuwe vacatures worden ook met e-mail alerts onder de aandacht gebracht 
van relevante kandidaten. Ze ontvangen een bericht waarin de vacatures 
staan die voldoen aan de door hen ingestelde zoektermen. 
Na afloop van de publicatieperiode worden vacatures automatisch 
gedepubliceerd en krijg je, indien gewenst, een statistiek rapport. Hierin is 
te zien hoe vaak de vacature is getoond en welke respons we hebben kunnen 
meten. 

Aanvullende gratis doorplaatsingen zijn afhankelijk van bepaalde voor-
waarden. Daarnaast kun je ook tegen een interessante korting extra opties 
afnemen om jouw werving via AcademicTransfer nog verder te versterken. In 
de volgende hoofdstukken geven we een overzicht van deze aantrekkelijke 
mogelijkheden. 

2. Gratis vacatureplaatsing voor leden van AcademicTransfer



AcademicTransfer. Your next step in excellence.

7

Website: 
Vacature in de spotlight op de homepage 
van AcademicTransfer en in e-mailalerts

Uitgever: 
AcademicTransfer

Omschrijving: 1 vacature 1 week in de spotlight op de homepage van 
AcademicTransfer. 

Kosten: € 100,- excl. BTW per focus

AcademicTransfer voordeel:
• 50% korting op het standaardtarief van € 200,- excl. BTW

Procedure: Verzoek tot plaatsing(en), samen met een akkoord op de 
kosten, het factuuradres en de AcademicTransfer shortcode sturen naar 
traffic@academictransfer.nl. Je ontvangt van AcademicTransfer een 
bevestiging van plaatsing en de factuur. 

Publicatieduur: 1 week

3. Extra opties: promotie vacatureplaatsing
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4. Overige producten op AcademicTransfer

Website: 
Spin off op AcademicTransfer

Uitgever: 
AcademicTransfer

Omschrijving: Plaatsing op AcademicTransfer voor gelieerde of 
spin-off organisaties, met eigen logo. 

Kosten: € 450,- excl. BTW per plaatsing

AcademicTransfer voordeel:
• ruim 25% korting op het standaardtarief van € 619,- excl. BTW

Procedure: Verzoek tot plaatsing(en), samen met een akkoord op de 
kosten, het factuuradres, de vacaturetekst en het organisatie logo sturen 
naar traffic@academictransfer.nl. Je ontvangt van AcademicTransfer een 
bevestiging van plaatsing en de factuur.

Publicatieduur: Maximaal 60 dagen
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Websites: 
Social Media 

Uitgever: 
Twitter, LinkedIn, Facebook

Omschrijving: Naast de standaard tweet kan het voor sommige vacatures 
interessant zijn om aanvullende Social Media via de AcademicTransfer 
accounts in te schakelen. In overleg bepalen we dan onder meer de timing 
en welk kanaal het meest interessant is.

Kosten: € 0,00

AcademicTransfer voordeel:
• Twitter: > 11.000 volgers
• LinkedIn: > 12.000 volgers
• Facebook: > 4.200 likes

Procedure: Verzoek tot plaatsing, al dan niet voorzien van gewenste 
platform, samen met AcademicTransfer shortcode sturen naar 
traffic@academictransfer.nl. 

Publicatieduur: onbeperkt, tenzij anders afgesproken

Website: 
NRCCarrière.nl

Uitgever: 
NRC Media

Omschrijving: NRC Carrière is het arbeidsmarktplatform van NRC Media. 
Zo bereik je met iedere uiting bijna 1 miljoen hoog opgeleiden tot 55 jaar. 
Alle wetenschappelijke functies van AcademicTransfer worden kosteloos 
doorgeplaatst naar nrccarriere.nl.

Kosten: € 0,00

AcademicTransfer voordeel:
• Plaatsing op deze website is gratis
• Automatische koppeling

Procedure: Wekelijks worden de volgende vacatures automatisch door-
geplaatst; de vacature valt onder één van de volgende werkterreinen: 
Promotieplaatsen, Postdoc posities, Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren, 
Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie of Onderwijs en het werk/denk 
niveau is minimaal WO. Verder staat de vacature nog tenminste 7 dagen 
open en is er een ‘Wetenschapsveld’ aangegeven.

Upgrade mogelijkheden: Eén van de upgrade mogelijkheden via  
NRC Media is het SciencePlatform; een samenwerking tussen Academic-
Transfer en NRC Media waarbij de vacature zowel online als in print 
geplaatst wordt. Voor meer informatie kun je direct contact opnemen  
met NRC Media, via carriere@nrc.nl of 020-755 30 55.

Publicatieduur: Maximaal 60 dagen

5. Gratis doorplaatsingen
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Website: 
Euraxess.eu en Euraxess.nl

Uitgever: 
Europese Commissie

Omschrijving: Omschrijving: Europees platform voor Onderzoekers 
en Wetenschappers. Vacatures voornamelijk op PhD en PostDoc 
niveau vanuit geheel Europa en aangrenzende landen (Turkije, Israël, 
Rusland). Binnen dit Europese portal heeft elk land een eigen portal. 
In de Nederlandse portal wordt een overzicht van alle vacatures met 
standplaats Nederland aangeboden. 

Kosten: € 0,00

AcademicTransfer voordeel:
• Plaatsing op deze site is gratis
• Dankzij de koppeling tussen AcademicTransfer en Euraxess worden
vacatures na éénmalige invoer automatisch doorgeplaatst.

Procedure: Wekelijks worden de volgende vacatures automatisch 
doorgeplaatst: de vacature is in het Engels opgesteld en valt onder één 
van de volgende werkterreinen: Promotieplaatsen, Postdoc posities, 
Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren of Onderzoek, Ontwikkeling, 
Innovatie. Verder staat de vacature nog tenminste 7 dagen open en is 
een ‘Wetenschapsveld’ aangegeven.

Publicatieduur: Maximaal 3 maanden 

5. Gratis doorplaatsingen
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Website: 
Werkenbijdeoverheid.nl

Uitgever: 
EC-AMC

Omschrijving: Vacaturesite met vacatures van een groot deel van 
de (semi)publieke organisaties. Een breed aanbod met functies 
van laag tot hoog niveau. Beheerd door het Expertise Centrum – 
Arbeidsmarktcommunicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Kosten: € 245,- excl. BTW per plaatsing

AcademicTransfer voordeel:
•  Geen automatische koppeling; AcademicTransfer verzorgt handmatige

invoer

Procedure: Verzoek tot doorplaatsing(en), samen met AcademicTransfer 
shortcode, akkoord voor kosten, facturatie gegevens sturen naar 
traffic@academictransfer.nl. Je ontvangt van AcademicTransfer een 
plaatsingsbevestiging. De factuur ontvang je van AcademicTransfer.

Publicatieduur: Maximaal 3 maanden 

Website: 
BETABANEN.nl

Uitgever: 
BetaPublishers/Archer Media

Omschrijving: BETABANEN.nl biedt je volop mogelijkheden om in beeld 
te komen bij hoogopgeleide werkzoekenden in techniek, (bio)chemie en 
de maritieme sector.

Kosten: € 300,- excl. BTW per plaatsing

AcademicTransfer voordeel:
• € 50,- korting t.o.v. reguliere prijs van een losse plaatsing

Procedure: Verzoek tot doorplaatsing(en), samen met AcademicTransfer 
shortcode en facturatie gegevens sturen naar traffic@academictransfer.
nl. Je ontvangt van AcademicTransfer een plaatsingsbevestiging. De 
factuur ontvang je van AcademicTransfer.

Publicatieduur: 4 weken

6. Extra opties: betaalde doorplaatsingen
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Website: 
Thinkpostgrad.com

Uitgever: 
Thinkpostgrad.com

Omschrijving: ‘All types of funding, all levels, all for postgraduates all in 
one place’. 
Engelstalige site, specifiek gericht op mensen die een vervolgstudie 
zoeken. Specifiek voor Promotieplaatsen, vooralsnog geen mogelijkheden 
voor overige functies. Veel bezoekers vanuit de UK.

Kosten: € 85,- excl. BTW per plaatsing

AcademicTransfer voordeel:
•  Geen internationale betaling, facturatie via AcademicTransfer
•  Plaatsing door Think Postgrad

Procedure: Verzoek tot doorplaatsingen, samen met Academic Transfer 
shortcode sturen naar traffic@academictransfer.nl. Je ontvangt van 
AcademicTransfer een plaatsingsbevestiging. De factuur ontvang je van 
AcademicTransfer.

Publicatieduur: Maximaal 3 maanden 

Website: 
Academics.de

Uitgever: 
Academics.de

Omschrijving: ‘Das Karriereportal der Wissenschaft’
Duitstalige niche site voor banen in Onderzoek en Onderwijs. 
Academische functie WP maar ook hoger OBP. Vacatures kunnen ook in 
het Engels geplaatst worden.

Kosten: € 515,- excl. BTW per plaatsing

AcademicTransfer voordeel:
•  Geen internationale betaling, facturatie via AcademicTransfer
•  Plaatsing door Academics.de

Procedure: Verzoek tot doorplaatsingen, samen met Academic Transfer 
shortcode sturen naar traffic@academictransfer.nl.  
Je ontvangt van AcademicTransfer een bevestiging van het doorzenden 
en van Academics.de een bevestiging van plaatsing. De factuur ontvang 
je van AcademicTransfer. De vacature wordt zowel op Academics.de als 
Academics.com geplaatst.

Publicatieduur: 1 maand

6. Extra opties: betaalde doorplaatsingen
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Website: 
Afhankelijk van afspraken

Uitgever: 
Afhankelijk van afspraken

Omschrijving: Maatwerk advies in samenwerking met Brockmeyer; 
doorplaats- mogelijkheden naar ondere andere ResearchGate en 
LinkedIn en vele andere niche jobboards. De totale Brockmeyer catalogus 
heeft 1.500+ titels! Het boeken van zeer gerichte, betaalde Facebook 
Campaigns behoort ook tot de opties. Zeer geschikt voor werving waarbij 
extra zichtbaarheid en/of kandidaten gewenst zijn. 
Brockmeyer combineert jarenlange directe wervingservaring met actuele 
kennis. Plaatsingsadviezen worden samengesteld in BControl  en zijn 
gebaseerd op expertise en feitelijke statistieken.

Kosten: In reactie op de aanvraag ontvang je een ‘All In’ prijs. Kosten voor 
plaatsing en afhandeling zijn daarin inbegrepen.  

AcademicTransfer voordeel:
•  Géén advieskosten
•  Scherpe inkooptarieven
•  Eén geconsolideerde factuur van AcademicTransfer
•  Plaatsing door Brockmeyer, via AcademicTransfer

Procedure: Verzoek voor advies (en eventuele voorkeurstitels),  
samen met AcademicTransfer shortcode, sturen naar  
traffic@academictransfer.nl. Je ontvangt van AcademicTransfer binnen 
48 uur een maatwerk voorstel. Op bevestiging van dit voorstel worden 
de nodige doorplaatsacties ondernomen en ontvang je bevestiging van 
de plaatsing(en). De factuur ontvang je van AcademicTransfer. Na afloop 
ontvang je, indien gewenst, een statistiek rapport. 

Publicatieduur: maatwerk, afhankelijk van de gekozen titels

Vragen?

Als je vragen hebt of meer wilt weten over onze diensten,  
staan we je graag te woord. Je kunt het best even bellen naar 
0880 - 28 28 28 of mailen naar traffic@academictransfer.nl.

www.academictransfer.com

7. Maatwerk advies
i.s.m. Brockmeyer, o.a. ResearchGate, LinkedIn, Facebook Campaigns

 academictransfer   @academictrnsfr
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