Eén op data gebaseerde
technologie.
Eén centraal systeem.
+5000 mediakanalen.
Allemaal in uw voordeel.

Met VONQ Job Marketing krijgt u toegang tot ‘s werelds
grootste media portfolio met meer dan 5.000 kanalen.
Hiermee kunt u vacatures op een gemakkelijke en gerichte
manier plaatsen. Met onze technologie geven wij u
daarnaast deskundig advies, en op data gebaseerde
aanbevelingen, over met welk(e) kanaal(en) u de doelgroep
het beste kunt bereiken voor een bepaalde vacature.

Of het nu gaat om algemene kanalen, niche sites, sociale mediaplatforms, zoekmachines of forums:
alle kanalen zijn voor u beschikbaar in één systeem - onafhankelijk van de openstaande functie die u wilt vervullen.
Van de mediaselectie tot aan de prestatie evaluatie: vereenvoudig en centraliseer alle wervingsactiviteiten met Job Marketing.
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Maak uw vacature(s)

Laten we ons richten op het juiste
talent

Informatie over de vacature

Aanpassen

Job-Criteria

Aanpassen

Contactgegevens

Aanpassen

Job titel
Social Media - Generiek

Vacaturebank - Generiek

Social Media

Stepstone | Duitsland

Social Media - Generiek

LinkedIn

Job functie

Kanaal toevoegen

Kanaal toevoegen

Kanaal toevoegen

Locatie

Industrie

Aanbevelingen krijgen

Social Media - Generiek

Jobboard - Niche

Google - Search

OnlineMarketingJobs

Jobboard- Generiek

Uitchecken

Jobware

Target Group Builder

Marketplace

Check-Out

Bepaal uw doelgroep.

Kies uit +5,000 mediakanalen.

Bestel uw campagne.

Nog meer voordelen voor
transparantie en succes
Wij bieden ook aanvullende functionaliteiten, die u niet alleen in staat stellen om uw vacatures sneller te plaatsen,
maar ook om centraal de prestaties van alle gebruikte mediakanalen te controleren en te evalueren.

Career Site Connector
Career Site Connector

Geautomatiseerde import van vacatures
De Career Site Connector importeert automatisch
alle beschikbare informatie uit de vacatureteksten op
uw carrièresite in de job marketing technologie. Door
deze eenvoudige koppeling is het niet meer nodig om
doelgroep gegevens handmatig in te voeren bij het
maken en boeken van campagnes. Dit bespaart tijd en
vereenvoudigt uw boekings- en plaatsingsproces.

Titel der Kampagne

Engineer (m/w/d)

Engineer (m/w/d)
Jobtitel

Job-Functie

Regio

Campagne prestaties
Transparante prestatie inzichten van bron tot sollicitatie

1.532

958

130

13%

Bezoekers

Kliks

Sollicitanten

Aanvragers

Het intuïtieve Campagne Performance Dashboard geeft u inzicht
in geanonimiseerde kandidaat gegevens tijdens het hele traject
van bron tot sollicitatie. Binnen het dashboard kunt u eenvoudig
het aantal bezoekers op de carrièrepagina meten, maar ook dat
van het sollicitatieformulier en het totaal aantal sollicitaties.
Zo kunt u gericht optimaliseren en hoeft u alleen te investeren in
de mediakanalen waarmee u potentiële sollicitanten bereikt.

Arbeidsmarkt inzichten

Jobtitel

Eén bron voor alle arbeidsmarktgegevens
Met het Labor Market Insights Dashboard heeft u
toegang tot meer dan 20.000 functieprofielen in 28
landen. Zo kunt u uw doelgroep beter begrijpen en uw
vacatures afstemmen op hun behoeften. Voorbeelden
van de verstrekte gegevens zijn het potentieel van uw
doelgroep op de arbeidsmarkt en de top 10 arbeidsvoorwaarden die relevant zijn voor de door u gewenste
kandidaten bij het kiezen van een nieuwe werkgever.

Mijn Contracten

My Contracts

Eenvoudige integratie van externe contracten in Job Marketing

In bucket

LinkedIn Job Posting

Met ‘Mijn Contracten’ selecteert u zowel uw eigen
(raam)contracten met media partijen, als de media uit het
VONQ-portfolio om uw vacatures te plaatsen. Wij monitoren
altijd de prestaties - of dit nu uw eigen media contracten
betreft, of die uit het VONQ portfolio.

My contracts

100% match

Generic

30 days
Mehr erfahren

Stepstone

Mehr erfahren

Xing

Mehr erfahren

5 redenen waarom u uw vacatures bij VONQ
zou moeten plaatsen
Makkelijk en
snel

Kostenbesparend t.o.v. van
individuele boekingen

Wereldwijde
portefeuille

Nooit meer schakelen tussen meerdere
vacaturesites: coördineer alle activiteiten
binnen één systeem.

Gebruik uw budget nog efficiënter en
investeer alleen in de kanalen waarmee u
potentiële sollicitanten bereikt.

Profiteer van onbeperkte toegang tot
‘s werelds grootste media portfolio met
meer dan 5.000 kanalen.

Gegevens & rapportage

Strategisch advies

Krijg inzicht in de prestaties van alle
gebruikte mediakanalen en bepaal mede
uw succes.

Wij zien onszelf als een volwaardig lid van
uw team en adviseren u vanaf de eerste
kennismaking tot en met de evaluatie van
de prestaties.

+15 jaar ervaring
& +1,000 tevreden klanten!

Vereenvoudig uw
vacature proces met
VONQ Job Marketing.
Demo aanvragen

www.VONQ.nl

