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GEEF JE VACATURES
EEN BOOST MET
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Bereik gekwalificeerde kandidaten op de plek waar ze hun tijd 
sowieso al besteden: op Facebook. Met onder andere de inzet van 
Wervingscampagnes en Facebook Vacatures bereik je de juiste doelgroep 
en vergroot je de kans op de geschikte kandidaat.

BOOST JE VACATURES

Deze Informatie Guide geeft uitleg over:
• Wat is de vacaturebooster?
• De voordelen
• Wervingscampagnes (Werken-bij pagina)
• Doorplaatsing op jobboards en CPC campagnes
• Vacature video’s
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De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere invulling van de rol van de recruiter. Online 
speelt een belangrijke rol in de arbeidsbemiddeling, maar heeft ook tot gevolg dat de 
afstand tussen kandidaat en recruiter steeds groter wordt. Wij zijn bewust dat dit een andere 
manier van werven en selecteren tot gevolg heeft en zijn ervan overtuigd dat kandidaten 
en opdrachtgevers nog steeds behoefte hebben aan persoonlijk contact en lokaal 
onder nemerschap. Daarom brengen wij het beste van de fysieke en digitale wereld bij 
elkaar.

De fysieke en digitale recruitmentwereld

RECRUITMENT
Online

Effect’s 

WIJ (HER)SCHRIJVEN 
EEN WERVENDE  

VACATURE

WIJ PLAATSEN DE  
VACATURE DOOR OP 
VACATUREBANKEN 

WIJ ONTWIKKELEN  
(GRATIS) VACATURE
VIDEO’S EN FOTO’S

Geef uw vacatures een 
flinke boost!Vacaturebooster

WIJ PROMOTEN DE 
VACATURES IN  

VACATUREBANKEN

DEEL DE VACATURE
PAGINA ONDER UW 

EIGEN NETWERK

WIJ ZETTEN WERVINGS
CAMPAGNES OP VIA 

SOCIAL MEDIA
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Boost je vacatures met wervingscampagnes! 
Bereik gekwalificeerde kandidaten op de plek waar ze hun tijd sowieso al besteden: 
op Facebook, maar ook op de vacaturebanken, zoals Indeed en Nationale 
Vacature bank. Met onder andere de inzet van deze werken-bij pagina’s bereik je 
de juiste doelgroep en vergroot je de kans op de geschikte kandidaat. IN HET PAKKET:

>>  (Her)schrijven van een wervende vacature o.b.v. doelgroependata
>>  Doorplaatsing van de vacature op (commerciële) 
  vacature-banken en in CPC campagnes
>>  Wervingscampagne op social media
>>  Een professionele vacaturevideo & foto’s (ook voor eigen gebruik)
>>  Een werken-bij pagina op www.effectwerkt.nl 

Wat zijn wervingscampagnes?
Een wervingscampagne, ofwel 
werken-bij pagina is een Facebook 
adver tentie om leads te generen 
voor een vacature. Bij een 
wervingscampagne kunnen 
mensen gegevens achterlaten via 
een formulier wanneer zij interesse 
hebben in en meer informatie 
willen over deze vacature. Deze 
gegevens kunnen wij vervolgens 
zien in de campagne. 

Wij nemen binnen één werkdag 
contact op met deze leads om te 
filteren of het geschikte kandidaten 
zijn en voldoen aan het gewenste 
profiel. Vanaf dan gaat het 
sollici tatieproces van start dat ook 
wij geheel uit handen nemen.

>>  De vacaturebooster
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WIJ NEMEN DIT  

KOSTELOOS UIT HANDEN!
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VOORDELEN

Door het inzetten van verschillende campagnes tegelijkertijd vergroot je de zichtbaarheid 
en de naamsbekendheid van jouw werkgeversmerk. Daarnaast biedt het nog véél meer 
voordelen:

BEREIK GEKWALIFICEERDE KANDIDATEN!

Leadadvertenties zijn geoptimaliseerd voor mobiel, waar 90% van de 
Facebookgebruikers gebruik van maakt.

Het leadformulier wordt automatisch ingevuld door Facebook, dit scheelt veel tijd 
en moeite en verlaagt zodoende de kans op afhaken.

De juiste doelgroep wordt bereikt door (re)targeting.

De CPC campagnes in de verschillende jobboards zorgen voor meer weergaven 
van de vacature, daardoor is de kans groter dat er op de vacature wordt geklikt.

Een werken-bij pagina geeft transparantie over jouw organisatie als werkgever, 
waardoor mensen een beter beeld krijgen van de werkzaamheden en de 
bedrijfscultuur.

Wij nemen dit alles geheel kosteloos uit handen. Dit betekent dat wij in de eerste 
instantie de wervingscampagnes vanuit Effect Personeelsdiensten betalen.

Wij zorgen voor een snelle handelswijze. Waar in veel gevallen de sollicitaties en 
leads binnen +/- een week worden opgepakt, pakken wij de leads en sollicitaties 
binnen 1 werkdag op. Wij nemen ook hierbij het gehele wervingsproces over.
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WERVINGS
Wij beheren de wervingscampagnes. Dat houdt in dat wij de campagne opzetten via ons 
eigen platform. De Facebook Advertenties worden geheel in jouw eigen huisstijl opgezet 
en is gericht op het werven van kandidaten voor jouw vacature(s). Dit doen wij aan de 
hand van een ‘werken-bij pagina’ waarbij mensen hun gegevens kunnen achterlaten in 
een formulier op Facebook. Wanneer zij interesse hebben en meer informatie willen 
over de vacature, worden ze doorgestuurd naar de werken-bij pagina. Hieronder een 
voorbeeld van een werken-bij pagina die wij hebben opgezet voor een van onze klanten.

WERVINGSCAMPAGNES
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Met de wervingscampagne kun je targeten op een gerichte doelgroep. Denk daarbij aan 
locatie en bepaalde interesses. Hoe specifieker, hoe kleiner de doelgroep en hoe minder 
het bereik en weergaven van de advertentie. Wij zorgen daarom dat we de juiste keuzes 
maken, zodat we de juiste kandidaten bereiken. Nadat de advertentie een tijdje heeft 
gelopen, leert Facebook de doelgroep kennen en bereik je de juiste mensen.

GERICHTE DOELGROEP

De advertentie zelf bestaat uit een afbeelding en/of video, korte tekst en een 
call-to-action. Ook dit nemen wij uit handen en maken deze advertentie(s) op in jullie 
huisstijl en tone-of-voice. Voor het beste resultaat voeren wij A/B testen uit met deze 
advertenties. Naast opgemaakte afbeeldingen kunnen wij ook professionele foto’s en een 
vacaturevideo op locatie maken. Hieronder enkele voorbeelden van advertenties die wij 
hebben opgezet voor onze klanten 

ADVERTENTIE OPMAAK

De vacature die door jullie bij ons wordt uitgezet plaatsen wij, nadat wij deze herschreven 
hebben, door naar verschillende vacaturebanken, zoals Indeed, Werkzoeken.nl en 
NationaleVacaturebank. Daarnaast maken wij ook gebruik van campagnes op onder 
andere de meest bezochte vacaturebanken Indeed en Werkzoeken.nl. Hierdoor krijgen 
de vacatures een flinke boost en kans op meer resultaat. 

DOORPLAATSING OP JOBBOARDS
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Voor geschikte afbeeldingen en/of video maken wij professionele foto’s en een 
vacaturevideo op locatie. Dit zorgt gegarandeerd voor meer bereik en een beter 
resultaat. Mensen kijken liever naar een video waarin bondig wordt verteld wat de 
vacature inhoudt, dan dat ze zelf een hele tekst moeten doorspitten. Zo’n video zorgt 
ervoor dat mensen een beter beeld krijgen van wat de vacature nou precies inhoudt. 
Doordat wij beelden met tekst en/of geluidsfragmenten combineren, zorgen wij ervoor 
dat de vacature begrijpelijk is voor de kandidaat. In zo’n vacaturevideo kun je ervoor 
zorgen dat de kandidaat zich persoonlijk aangesproken voelt. Op deze manier kun je een 
potentiële kandidaat meteen een gebonden gevoel geven aan de organisatie.

VACATURE VIDEO’S

HOE GAAN WE TE WERK?

Wij plannen samen een datum in om te filmen en foto’s te maken 
op de werkvloer.

Vooraf maken we duidelijke afspraken wat bijvoorbeeld niet 
gefilmd mag worden en wie we eventueel kort mogen interviewen.

Op de dag zelf is een rondleiding gewenst indien er sprake is van 
een grote werkplaats.

We starten met een kort interview, we nemen de beelden op en 
maken foto’s van de werkzaamheden en de werkomgeving.

Wij monteren de video en na akkoord, delen en promoten we de 
video en foto’s via onze socialmediakanalen en website.
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VACATURE
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Effect personeelsdiensten voor écht vakpersoneel  
in de Bouw, Techniek, Groen & Infra en Office
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info@effectwerkt.nl | www.effectwerkt.nl

Münsterstraat 17 | 7575 ED Oldenzaal | 0541 - 24 12 00

Zilverlinde 7a | 7131 MN Lichtenvoorde | 0544 - 74 91 10

Kaagstraat 5B | 8102 GZ Raalte | 0572 - 74 80 40

>>
>>
>>


