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Doelgroep 
directie- en kaderleden, commerciële en operationele medewerkers behorend tot de t ransport kringen 
en industrie zoals traffic managers, verladers, expediteurs, maritieme agenturen en rederijen, de 
h andelsmilieus, de financiële wereld, ministeries en diplomatieke en consulaire diensten in binnen- en 
buitenland.

Bereik 
Naast Nieuwsblad Transport wordt uw vacature ook 4 weken online geplaatst op www.nieuwsblad-
transport.nl onder de tool vacatures. Met gemiddeld 75.000 unieke b ezoekers per maand en 450.000 
pageviews per maand genereert u hiermee een hoog bereik om uw vacature kenbaar te maken. 

Maak uw vacature kenbaar via een campagne 
door het breed inzetten van onze verschillende media wordt het bereik van uw vacature a dvertentie 
g roter en intensiever. in de dagelijks digitale nieuwsbrief, NT-email, is het mogelijk om via een b anner 
uw vacature kenbaar te maken. NT-email wordt dagelijks gezonden aan 6.000 abonnees. 
Wekelijks op vrijdag verschijnt NT Weekly aan 3.000 abonnees. Ook hierin bestaat de mogelijkheid om 
uw v acature te plaatsen met een banner.  Wij kunnen voor u een offerte op maat maken. 
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