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Een succesvol wervingsplan
De voorbereidingen zijn getroffen en jouw bedrijf is klaar om een nieuwe collega aan te
nemen. Voordat die collega daadwerkelijk kan starten, moet de juiste collega nog wel
gevonden worden. Met het publiceren van de vacature ontwikkel je een wervingsplan.
Deze campagne is erop gericht om de juiste kandidaten aan te trekken, zodat er gekeken
kan worden naar wie het beste bij jouw bedrijf past.

Met onze nieuwe tool hebben we een overzichtelijk stappenplan gemaakt voor het
ontwikkelen van een wervingsplan bij jouw vacature. 

1. Weten wie je zoekt
Voordat je een wervingsplan ontwikkelt, is het belangrijk dat je weet wie je zoekt voor
jouw bedrijf. Je start met het ontwikkelen van een functieprofiel. Dit profiel is voor
intern gebruik binnen jouw bedrijf en/of de afdeling. Vanuit het functieprofiel creëer je
een wervingsprofiel. Dit wervingsprofiel is een belangrijk onderdeel van de
wervingscampagne. Heb je dit al gedaan? Mooi, ga dan verder met stap 2. Moet je dit nog
doen? Bekijk de tools op onze website voor meer ondersteuning.

2. De selectieprocedure scherpstellen
Samen met de vacaturehouder heb je bepaald wanneer je de nieuwe collega aan boord
wilt hebben. De selectieprocedure is scherp, dus je weet wanneer welke acties
uitgevoerd moeten worden.

3. Kick-off wervingscampagne
Check, check, dubbelcheck. Zijn de eerste twee stappen gereed? Dan ben je klaar om de
wervingscampagne officieel te starten.

4. De juiste video's inzetten
Heb je een jobclip of werkgeversfilm van jouw bedrijf? Deze kun je goed inzetten tijdens
de wervingscampagne voor de open vacature, omdat een video jouw employer brand
versterkt.

http://expertinrecruitment.nl/proces/een-compleet-functieprofiel
http://expertinrecruitment.nl/proces/een-aansprekend-wervingsprofiel
http://expertinrecruitment.nl/proces/employer-branding
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5. De plek van publicatie

Publiceer de vacature op jouw website. Hierbij let je op de juiste publicatievorm. Vergeet
ook niet jouw vacature zoveel mogelijk te ondersteunen met beeldmateriaal. Dat
vergroot de vindbaarheid van je vacature en het versterkt jouw werkgeversmerk.

7. Social media

Heb je voor jouw bedrijf ook pagina's op social media? Zet deze dan in om ook daar de
vacature op te publiceren.

8. Refferal recruitment
Laat jouw collega's de vacature ook verspreiden onder hun netwerk. De beste
ambassadeurs werken namelijk al bij jou. Zorg ervoor dat je een positieve prikkel
(incentive) biedt om collega's dit ook te laten doen. Deze manier van werken is
onderdeel van refferal recruitment.

9. Online of offline?

Heb je meerdere collega's nodig of is het profiel dat je zoekt wat schaarser? Overweeg
dan ook eens om (alleen) een offline wervingscampagne uit te zetten.

6. De advertentiemogelijkheden
Bepaal op welk medium je wilt adverteren met de vacature. Dit medium kies je uit op
basis van jouw doelgroep: wie wil je bereiken met jouw vacature?

http://expertinrecruitment.nl/proces/de-advertentiemogelijkheden-voor-jouw-vacature


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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