BOOST JOUW
PERFORMANCE

Starten met een goede wervingsstrategie is niet altijd makkelijk. Je moet aan veel denken, inzicht
krijgen in de gewenste doelgroep, de juiste kanalen weten te kiezen en dan alles op basis van de juiste
data om zo jouw wervingscampagne te optimaliseren.
Om je te helpen bij al deze uitdagingen introduceren wij de Performance Booster. Via jouw centrale
dashboard heb je toegang tot de belangrijkste social media kanalen, het display netwerk van DPG
Media en is jouw vacature direct zichtbaar op 7 verschillende vacaturesites. Zo bereik je makkelijker
jouw doelgroep en vergroot je het succes van jouw wervingscampagne.
Wij beseffen namelijk dat geen twee vacatures hetzelfde zijn.

200% MEER SOLLICITANTEN, HOE DOEN WE DAT?

1. Slimme campagnes

2. Specifieke targeting

Aan de hand van het functieprofiel,
regio en moeilijkheidsgraad van
jouw vacature adviseren we het
benodigde campagnebudget. Na
de vacatureplaatsing wordt jouw
campagne gedurende drie weken
automatisch geoptimaliseerd voor
het beste resultaat.

Met de Performance Booster promoten wij je vacature op de meest
geschikte kanalen, daar waar je kandidaten zich bevinden. Zo breng jij je
vacature makkelijk en snel onder de
aandacht van je doelgroep.

3. Benut de kracht van
DPG Media & Social Media
Vanuit één dashboard krijg je
toegang tot het netwerk van DPG
Media, het grootste mediahuis van
Nederland. Je hebt toegang tot alle
display kanalen van DPG Media en
jouw vacature is direct zichtbaar op
7 verschillende vacaturesites.

WAT KUN JE VERWACHTEN VAN DE PERFORMANCE BOOSTER?
AUTOMATISCHE
WERVINGSCAMPAGNE

CONTINU
GEOPTIMALISEERD

TOT 200%
MEER SOLLICITANTEN

VANAF EEN
BUDGET VAN €250,-

BINNEN 3 WEKEN
GEGARANDEERD RESULTAAT

GERICHT BEREIK MET
OPTIMALE MEDIAMIX

“

BIJ DPG WILLEN WE HET RECRUITERS SUPER
MAKKELIJK MAKEN OM IN ÉÉN KEER, OVER
ALLE KANALEN HEEN, GERICHT VOLDOENDE
GEKWALIFICEERDE MENSEN TE VINDEN.
Dennis van Allemeersch
Directeur DPG Recruitment

PERFORMANCE
BOOSTER S

PERFORMANCE
BOOSTER M

PERFORMANCE
BOOSTER L

Stap in met de Booster Small en

Ons meest verkochte pakket

krijg 2x meer sollicitaties

Maximale Boost!
Ontvang tot 200% meer sollicitaties

Zichtbaar op Google

Zichtbaar op Google

Zichtbaar op Google

Booster Budget van €250,-

Booster Budget van €400,-

Booster Budget van €400,-

Standaard Vacature (pakket)

Logo Vacature (pakket)

Topbaan Vacature (pakket)

20 dagen Boost

20 dagen Boost

20 dagen Boost

Live op 7 vacaturesites

Live op 7 vacaturesites

Live op 7 vacaturesites

Live op het display netwerk van
DPG Media

Live op het display netwerk van
DPG Media

Live op social media kanalen
Facebook en Instagram

Live op social media kanalen
Facebook en Instagram

Als pakket
Als upgrade

€ 549,€ 250,-

Als pakket
Als upgrade

€ 799,€ 400,-

Als pakket
Als upgrade

€ 999,€ 500,-

HOE WERKT DE PERFORMANCE BOOSTER
READY FOR LAUNCH

Plaats jouw vacature op Nationale
Vacaturebank.
Heb je hulp nodig laat je adviseren door jouw
accountmanager of kijk naar onze tips voor het
schrijven van een vacature.

TAKE OFF!

MISSION ACCOMPLISHED

Boost jouw vacature

Nodig je beste kandidaten uit

Door slimme campagnes met specifieke targeting kiezen wij de beste kanalen voor jouw
vacature

Laat ons weten hoe het is gegaan en of je een
geschikte kandidaat hebt gevonden.

Jouw vacature is zichtbaar binnen het gehele
netwerk van DPG media, 7 vacaturesites en
social mediakanalen zoals Facebook en
Instagram.
Wordt continu geptimaliseerd en bijgestuurd
voor het beste bereik en resultaat.

