Vacatures in
West-Friesland

Vacatures in West-Friesland is een uniek
concept in de regio.
Met meer dan 7 jaar ervaring op het gebied
van (online) marketing en communicatie
kunnen wij snel, doeltreffend en met een
precies bereik uw vacature onder de
aandacht brengen in West-Friesland.

Onze kracht
Waarom?
De ervaring met huidige vacaturesites is dat er na het betalen van een vast bedrag per maand, niet meer
naar het account wordt omgekeken. Hierdoor besteed u onnodig kosten. Ook komt uw vacature in een
poule met duizenden vacatures verspreid over het land en hoopt u dat werkzoekenden uw vacature
kunnen vinden.
Hier maakt Vacatures in West-Friesland het verschil. Wij wachten niet af tot werkzoekenden uw vacature
toevallig vinden, wij brengen de vacature bij potentiele kandidaten thuis!

Hoe?
Facebook is bij uitstek het ideale kanaal om dit te realiseren. Door middel van de juiste doelgroep
bepaling kunnen wij precies de juiste kandidaten benaderen. Hiermee creëren wij voor u een
geselecteerde groep mensen. Daarnaast neemt Vacatures in West-Friesland u ook nog eens al het werk
uit handen. Wij zorgen ervoor dat de vacature er perfect uit ziet zowel op de website als op Facebook.
Op Facebook zorgen we voor een pakkende tekst en een goede foto die past bij uw vacature.
In het afgelopen jaar is Vacatures in West-Friesland uitgegroeid tot de grootste Facebook community op
het gebied van vacatures in de regio. Met meer dan 3600 fans en een maandelijks bereik van ruim
100.000 mensen zal ook uw vacature zeker opvallen!
Wilt u ook het voortraject aan ons uitbesteden? Dat kan! Vacatures in West-Friesland werkt nauw samen
met De HRMan, specialist op het gebied van werving en selectie, ontslagzaken en outplacement. Zij
kunnen voor u het voortraject uit handen nemen, zodat alleen de beste kandidaten bij u op gesprek
komen.

3600 vind-ik-leuks op Facebook
Naast een enorm bereik via Facebook biedt de compleet vernieuwde website ruimte aan alle soorten
bedrijven in West-Friesland met openstaande vacatures. In recordtempo groeide het aantal bezoekers
van gemiddeld 50 per dag naar dagelijks 300 werkzoekenden. Elke maand zijn er bijna 10.000 mensen
die ook met u in gesprek willen gaan!

Een aantal bedrijven waar Vacatures in West-Friesland mee heeft samengewerkt:

Hoe ziet dat eruit?
* Vanwege de privacy van onze volgers, zijn de namen onherkenbaar gemaakt.
Vacature: Commercieel medewerker binnendienst
Voor poeliersbedrijf Van der Laan hebben we onder andere de vacature voor een commercieel
medewerker binnendienst gepromoot in de juiste doelgroep via Facebook. Hieronder ziet u een
voorbeeld van zo’n bericht.

Het resultaat
-

Ruim 14.000 mensen bereikt
17 likes op de vacature
50 keer gedeeld
11 reacties

Vacature vervuld!
Omdat deze vacature precies in de
juiste doelgroep is gepromoot, waren
wij in staat om de vacature snel te
vullen en op deze manier de
perfecte match te vinden!

Tarieven
*alle genoemde tarieven zijn excl. BTW

Pakket Brons

-

€ 349,-

Wij plaatsen uw vacature op de website en op de Facebook community van Vacatures in West-Friesland.
Daarnaast krijgt u een gesponsord bericht via Facebook. Wij creëren een pakkende tekst in combinatie
met een passende foto. Samen kijken we naar de juiste doelgroep waarmee we met de juiste targeting
op Facebook 15.000 mensen bereiken. Via de website bereikt de vacature ook nog eens 10.000 mensen.

Pakket Zilver

-

€ 399,-

Wij plaatsen uw vacature op de website en op de Facebook community van Vacatures in West-Friesland.
Daarnaast krijgt u meerdere gesponsorde berichten via Facebook. In een afgebakende doelgroep worden
er met verschillende teksten en afbeeldingen elke keer andere mensen aangesproken die in uw vacature
geïnteresseerd zijn. Met Pakket Zilver worden er 25.000 mensen via Facebook bereikt en via de website
zien nog eens 10.000 werkzoekenden uw vacature.

Pakket Goud

-

€ 3490,- (meest gekozen)

Voor een langere samenwerking biedt dit pakket uitkomst. In totaal kunnen er maximaal 12 vacatures
geplaatst worden. U heeft dus de mogelijkheid om elke maand 1 vacature te plaatsen of verdeelt over 1
jaar naar eigen keuze. Daarbij zitten alle voordelen van Pakket Brons en krijgt u 2 vacatures GRATIS.

Pakket Diamant

-

€ 3990,-

Om het maximale resultaat met uw vacatures te behalen staat Pakket Diamant op nummer 1. In totaal
kunnen er maximaal 12 vacatures geplaatst worden. U heeft dus de mogelijkheid om elke maand 1
vacature te plaatsen of verdeelt over 1 jaar naar eigen keuze. Daarbij zitten alle voordelen van Pakket
Zilver en krijgt u 2 vacatures GRATIS.

Intermediair
Vacatures in West-Friesland werkt samen met De HRMan als intermediair. Wilt u hierover meer weten?
Mail dan naar info@dehrman.nl.

Bent u klaar om samen met ons uw nieuwe werknemer te vinden? Wij wel!
Mail ons op info@vacatures-westfriesland.nl

Team Vacatures in West-Friesland

