VACATURES: werkt voor jou!

VERZAMELEN: Het verzamelen van gestandaardiseerde
info voor vacatures heel eenvoudig is. Zo zien er alle
vacatures er hetzelfde uit.

VINDEN: de opbouw van deze webpagina zorgt voor hoge
scores binnen de zoekresultaten van Google wat je een
voorsprong geeft op andere wervende organisaties.

VERSPREIDEN: Het verspreiden van vacatures kan
met 1 druk op de knop naar de reguliere social mediakanalen waar jouw doelgroep aanwezig is.

VERVULLEN: Sollicitaties op jouw vacatures komen binnen
op een plek voor verdere afhandeling en natuurlijk
uiteindelijk de vervulling van vacatures

Dennis Oostdam:
Webexpert bij MoveNext

Het vervullen van vacatures gaat niet in elke bedrijfstak
vanzelf. Zeker niet in sectoren als de zorg of ict waar
grote krapte is. De kunst is om kansen te creëren en zo
efficiënt mogelijk de juiste mensen voor de juiste baan te
vinden. Met Vacatures heb je het verzamelen,
verspreiden, vinden en vervullen van
vacatures in 1 hand.

VACATURES is een online feature die op twee manieren
gebruikt kan worden binnen een website. Als losse webpagina die je aanroept via
een url. Op deze pagina staat jouw logo en het activiteiten-aanbod overzichtelijk
op een rij. De tweede optie is het tonen binnen een frame op jouw eigen website.
Bij beide opties ben je binnen drie stappen online. Koop, vul en toon. Zo
eenvoudig is het. Met behulp van gestandaardiseerde invoer is elke vacature
gelijk van opzet. Promotie en plaatsing op social media als FB, LI en Twitter is
heel eenvoudig. Men kan vervolgens via de mail reageren op de vacatures.

De gebruikersinterface is supereenvoudig en iedereen kan ermee aan de slag.
Ondersteunende informatie is terug te vinden in onze Kennisbank.
VACATURE is voor iedereen geschikt die graag zijn vacatures wil
promoten en deze zo snel mogelijk te vervullen. Heb je meer dan 10
vacatures, kijk dan eens bij onze web-specialiteit SNELWERK. Vacature is
eenvoudig te bestellen via onze webshop (https://shop.movenext.nl/) en
direct te gebruiken.
€ 20,00 eenmalige kosten en € 5,00 maandelijkse abonnementsen onderhoudskosten.
Heb je aanvullende wensen? Neem dan contact met ons op voor de
mogelijkheden.
.

Vragen?

071-5241839 /
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