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Starten met de jobclip 
De jobclip is een korte video, gemaakt op de werkplek waar jouw nieuwe collega komt
te werken. Uiteraard laat je ook iets van het bedrijf zien,  maar dat laat je meer zien in
de werkgeversclip of werkgeversfilm.

Een jobclip neem je op met échte collega’s en niet met acteurs. De weergave moet
100% voldoen aan de werkelijkheid en dat doe je door collega’s aan het woord te laten
in plaats van vreemden. 

Een jobclip in vijf stappen

1. Je laat kort (maximaal tien seconden) iets van jouw organisatie zien (loop
bijvoorbeeld van de ingang naar het kantoor waar jouw collega komt te werken).

2. Op het kantoor vertelt de manager of directeur in maximaal vijftien seconden iets
over de sfeer op de afdeling.

3. Vervolgens laat je een directe collega in maximaal twintig seconden de  drie
belangrijkste taken uit de functie vertellen.

4. Daarna maak je nog wat shots van belangrijke en/of opvallende plekken binnen het
bedrijf.

5. Het laatste shot is de call to action met de vraag om te solliciteren. Denk aan de
naam van de contactpersoon, het mailadres en telefoonnummer. Zorg ervoor dat je
niet te veel info geeft, dat nodigt niet uit de informatie op te slaan.

Bekijk voorbeelden van een aantal jobclips

- De jobclip van KiesZon
- De jobclip van ESTEPE
- De jobclip van HIT Profit
- De jobclip van Lumidee

https://www.youtube.com/watch?v=sw0Sc3AGL_A
https://www.youtube.com/watch?v=4HQdrjDNkLE
https://www.youtube.com/watch?v=zGQQQWQKtJU
https://www.youtube.com/watch?v=RyaMLebv6ls


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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