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Salaris Benchmark 2021: Startende sales & marketeers
(WO/HBO) krijgen lager salaris dan andere studiegenoten

Amsterdam, 2 september 2021 – Het studiejaar is net begonnen, dus voor veel studenten
lijkt hun eerste baan nog ver weg. Maar welke opleiding je kiest, heeft uiteindelijk veel
invloed op je carrière en je salaris. Uit de Salaris Benchmark 2021 van werving &
selectiebureau Michael Page blijkt dat hoger opgeleide (WO en HBO) Sales & Marketeers
met het laagste startsalaris beginnen ten opzichte van studiegenoten die in andere
vakgebieden voor het eerst aan de slag gaan. Gemiddeld verdienen starters in Sales &
Marketing 25.000 euro per jaar. Het merendeel van de hoger opgeleide starters begint
met 30.000 euro. IT’ers starten zelfs met 40.000 euro.  

Vergelijking salaris van starters per functiegebied 

Salaris wordt gebaseerd op vraag en aanbod. Voor Sales & Marketing functies zijn momenteel
voldoende kandidaten beschikbaar, waardoor het salaris lager ligt dan bijvoorbeeld IT’ers
waarbij het aanbod van kandidaten al jaren beperkt is. Wel zijn er in de Sales & Marketing
functies vakere bonusregelingen ingebouwd dan bij andere functies, waardoor de salarissen
alsnog kunne oplopen. “Binnen Sales & Marketing zien we dat het wel lastig is om goede
specialisten te vinden, zoals Digital Marketeers en Sales Engineers te vinden, waardoor we
zien dat werkgevers bereid zijn om daar meer voor te betalen. We adviseren starters daarom
om goed te kijken waar werkgevers veel vraag naar hebben en of ze zich nog aanvullend
kunnen specialiseren”, aldus Joost Fortuin, Senior Managing Director PageGroup Nederland

Salaris Klein, Midden en Groot Bedrijf 
In het Groot bedrijf wordt net als bij de meeste andere functiegebieden meer verdiend dan in
het Klein en Midden bedrijf. Vooral het verschil tussen Klein en Midden/Groot bedrijf is
opvallend, daar zit een kloof van tenminste 37,5%. 
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2twintig is een creatief en pragmatisch PR-bureau, zonder veel poeha en altijd met een persoonlijke benadering.
Vol energie en met resultaat voor ogen.Voor meer informatie zie www.2twintig.nl

Over PageGroup PageGroup is in 1976 opgericht in Groot-Brittannië en is inmiddels één van ´s
werelds meest bekende en gerespecteerde werving- en selectiebureaus. PageGroup is actief in
36 landen en levert zowel op lokaal, regionaal als op wereldniveau recruitmentservices en
carrièremogelijkheden. Page
Personnel, Page Executive en Michael Page maken deel uit van PageGroup, dat sinds april 2001
op de London Stock Exchange (MPI) genoteerd staat.  

*Bron: onderzoek uitgevoerd door PageGroup in oktober 2020 onder 618 werknemers en
werkzoekenden in Nederland.  
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