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De advertentiemogelijkheden
Er zijn legio mogelijkheden om te adverteren met vacatures. Door te adverteren vergroot
je het bereik van jouw vacature en daarmee vergroot je dus ook de mogelijkheid op meer
reacties. In deze tool zetten we belangrijke platformen en kanalen voor je op een rij.
Succes met het maken van een keuze! Hulp nodig? Neem contact met ons op.

LinkedIn
LinkedIn is geen vacaturebank, maar heeft voor jouw bedrijf diverse gratis en betaalde
mogelijkheden om jouw vacature te plaatsen. Als je een bedrijfspagina hebt is het zeker
de moeite waard eens te kijken welke mogelijkheden dit medium biedt.

Indeed
Indeed is een grote database met werkzoekenden en bedrijven die actief hun vacatures
posten. Je hebt zowel gratis als betaalde mogelijkheden. Een aantal vacaturesites
hebben een link naar Indeed waardoor de vacature automatisch ook op Indeed wordt
geplaatst. Het is echter nooit weg zelf een bedrijfspagina aan te maken om ook daar
jouw vacature te publiceren.

Jobboards
Er is een groot aanbod aan sites waar je je vacature gratis en tegen betaling kunt
plaatsen. Een paar bekenden zijn onder andere Monsterboard (www.monsterboard.nl)
en Nationale Vacaturebank (www.nationalevacaturebank.nl).

Op www.werf-en.nl, www.loopbaanlinks.nl en www.werkzoeken.nl vind je overzichten
van waar je je vacature nog meer kunt plaatsen. Omdat het zeer afhankelijk is van je
doelgroep waar jouw vacature het beste tot recht komt, kunnen we je bij Expert in
Recruitment advies op maat geven.

Jobstoryz
Het platform is ontwikkeld om de (latent) werkzoekende te verleiden tot solliciteren.
Doormiddel van het matchen op basis van cultuurcriteria wordt er gekeken in welke
mate een werkzoekende bij jou als werkgever past. Het tonen van video’s en
sfeerbeelden maken het beeld compleet en de stap om contact op te nemen minimaal. 

Vonq
Vonq heeft toegang tot veel recruitment marketing activiteiten die er zijn. Zij kunnen
voor jouw doelgroep bepalen welke kanalen en campagnes het meest doeltreffend zijn.
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Ontdek meer tools
Op www.expertinrecruitment.nl vind je de beste tools
om van jouw recruitmentproces een succes te maken.
Het platform is speciaal ontwikkeld voor ondernemers
en managers binnen het mkb, HR-professionals en
recruiters. Met ons platform ontdek je thema's, trends
& ontwikkelingen en tools zoals deze om jou op weg te
helpen met succesvol recruitment voor jouw bedrijf.
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