
Strategic 
Leader

Bent u op zoek naar de 
juiste oplossing?

Wij geven u graag advies. 

Jetzt Demo anfragen

+15 jaar markt ervaring
& 1.000 tevreden klanten

Onze 
krachtige 

oplossingen in
één oogopslag

Onze VONQ Suite is de sleutel tot succes voor het invullen van vacatures. 
Met de krachtige VONQ Suite bieden wij bedrijven, wervingsbureaus en 
HR-technologiepartners toegang tot datagedreven en geautomatiseerde 
technologie waarmee vacatures eenvoudig en efficiënt geplaatst kunnen 
worden - rechtstreeks vanuit het ATS of als geïntegreerde oplossing - 
om zo snel en makkelijk het juiste talent te bereiken. 

De               Suite

Volume vacature verspreiding. 
Automatisch. Snel.

VONQ Job Post is een automatiseringsoplossing (multiposting) 
voor bedrijven en detacheringsbureaus die te maken hebben met 
een hoog volume aan vacatures. Plaats uw online job advertenties in 
slechts enkele seconden en in één muisklik met ons wereldwijde 
mediaportfolio, om zo snel een groot aantal kandidaten te bereiken.

Voor uitzendbureaus
& ondernemingen

De beste mediamix.
Data-gedreven. Simpel.

Voor onderningen

Expert media strategie. 
Voor werkgeversmerken en banen. 

Voor ondernemingen

Eén integratie. 
Alle kanalen

Voor HR Tech Partner

Job Post

Uitgebreide 

rapportage 

Programmatic 

advertising

Eenvoudige aansluiting 

op ATS of HCM

Met VONQ Job Marketing krijgt u toegang tot ‘s werelds grootste 
mediaportfolio met wel meer dan 5000 kanalen, waardoor u 
vacatures eenvoudig, flexibel en doelgericht kunt adverteren. 
Bovendien biedt onze technologie deskundig en datagedreven 
advies over welke kanalen het beste bij uw vacature passen en hoe 
u de actieve en passieve kandidaten voor de functie kunt bereiken.

Job Marketing

Eenvoudig en flexibel in het 

plaatsen van vacatures 

Toegang tot een portfolio met 

+5000 kanalen wereldwijd

Kostenbesparing t.o.v. 

individuele vacatureplaatsingen

Van Google & social media tot en met specifieke jobboards: Met 
VONQ Recruitment Marketing ontwikkelen onze ‘Google & social 
media’ experts op maat gemaakte mediastrategieën. 
Hiermee kunnen bedrijven hun merkbekendheid vergroten, 
de open vacatures specifiek vervullen en op elk moment de 
campagne prestaties meten.

Recruitment Marketing

Op maat gemaakte 

mediastrategie 

Gedetailleerde rapportages 

in overzichtelijke dashboards 

Gecertificeerde ‘Google & 

social media’ experts

Verander uw ATS in een ‚one-stop shop‘ voor vacatures. Onze Hiring 
API (HAPI) biedt uw klanten onbeperkte toegang tot duizenden vooraf 
gecontracteerde mediakanalen. HAPI is volledig geïntegreerd in uw 
platform: op deze manier worden zowel de inkoop van media, de 
publicatie van wervingsadvertenties als het beheer van sollicitanten op 
één centrale plek geregeld.

HAPI

Datagedreven mediastrategie 

en optimalisatie

Automatiseren van 

vacatureplaatsingen

Centraal beheer en overzicht 

van alle media en rapporten

Uitstekende connectie 

met het ATS

Datagedreven 

media aanbevelingen 

voor elke doelgroep

Geautomatiseerde 

multiposting

Optimalisaties voor maximale 

campagne prestatie

https://www.vonq.com/nl/job-marketing/?utm_source=Sales+Material&utm_medium=Job+Marketing+Brochure+NL&utm_campaign=VONQ+Suite#getQuote
https://www.vonq.com/en/job-marketing/?utm_source=Sales+Material&utm_medium=Job+Marketing+Brochure+NL&utm_campaign=VONQ+Suite#getQuote
http://vonq.nl
http://VONQ.nl
https://www.vonq.com/en/job-marketing/?utm_source=Sales+Material&utm_medium=Job+Marketing+Brochure+NL&utm_campaign=VONQ+Suite#getQuote
https://www.vonq.com/nl/contact/
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=vonq%20germany&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=1&searchId=33efe2cd-7e41-4460-9857-b3c4cbda7f94&sid=E%40Y
https://www.instagram.com/vonq_hq/?hl=en
https://twitter.com/vonq
https://www.youtube.com/user/VONQTV/about?app=desktop&client=mv-google&gl=US&itct=CAYQ8JMBGAUiEwiSmqmEyNfVAhUJNQMKHW9ABv4%3D&hl=mk
https://www.xing.com/pages/vonq
https://www.facebook.com/vonq.de/
http://vonq.nl
https://www.vonq.com/de/#Contact_Us
https://www.vonq.com/nl/our-story/
https://www.vonq.com/nl/vonq-job-post/
https://www.vonq.com/nl/job-marketing/
http://VONq.com
http://VONq.com
http://VONq.com
http://VONq.com
https://www.vonq.com/nl/job-marketing/
https://www.vonq.com/nl/vonq-job-post/
https://www.vonq.com/nl/vonq-recruitment-marketing/
https://www.vonq.com/nl/hapi/
https://www.vonq.com/nl/vonq-recruitment-marketing/
https://www.vonq.com/nl/hapi/
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