
 

Vacature plaatsen op Zorgplein Noord  
Via Dokter Drenthe 
 

Dokter Drenthe heeft een zakelijk account bij Zorgplein Noord, de grootste vacature 

website in Noord-Nederland voor medische en paramedische vacatures. Deze 

vacaturebank wordt maandelijks bezocht door 50.000 (aankomend) zorgprofessionals en 

er zijn nog eens 20.000 abonnees voor de gratis digitale vacaturekrant. Als praktijkhouder 

mag je je vacature via ons account laten plaatsen op deze website. De kosten die wij 

daarvoor aan Zorgplein Noord moeten betalen, rekenen we aan jou door. De kosten van het 

account zelf nemen wij voor onze rekening. Dit is een unieke kans om je vacature voor een 

goedkoop tarief te publiceren onder de juiste doelgroep. 

 

Voorwaarden op een rij 

• Kosten € 12,50  excl btw per vacature per gepubliceerde dag bedragen (indexatie 

wijzigingen voorbehouden) 

• Minimale afname periode is 14 dagen (minimale kosten € 175 excl. btw) 

• Eigen verantwoordelijkheid voor het beëindigen/laten verwijderen van de vacatures, 

minimaal 3 werkdagen voor de gewenste verwijderingsdatum: per mail doorgeven 

aan hr@dokterdrenthe.nl 

• Vacaturetekst aanleveren in word-bestand in het door Dokter Drenthe opgestelde 

format met benodigde standaard gegevens 

• Dokter Drenthe publiceert de vacature ‘Namens Dokter Drenthe’ voor jouw praktijk 

waarbij de reacties rechtstreeks binnenkomen bij jouw praktijk middels het door 

jouw aangegeven mailadres 

 

Werkwijze 

• Wil je jouw vacature laten publiceren door Dokter Drenthe op Zorgplein Noord en 

ben je akkoord met bovengenoemde voorwaarden, mail dan naar 

hr@dokterdrenthe.nl  Geef in deze mail de contactpersoon aan voor de vacature, 

met naam, telefoonnummer en e-mailadres zodat we contact kunnen opnemen  

• De HR-afdeling neemt contact met je op en stuurt vervolgens ons format toe zodat 

de vacaturegegevens juist kunnen worden ingevuld. Na ontvangst hiervan kan HR de 

vacaturetekst publiceren op Zorgplein Noord 

• Publicatie vindt plaats uiterlijk 3 werkdagen na dat de gegevens m.b.t. de 

vacaturetekst (ingevuld format) volledig zijn aangeleverd 

• Facturatie vindt achteraf plaats op basis van gepubliceerde aantal dagen van de 

vacature, met een minimum van 14 dagen. 
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