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ONZE WERKWIJZE
LEUK! JE HEBT EEN VACATUREPAKKET BIJ
ONS AFGENOMEN. EN NU?

WIJ ZETTEN DE VACATURE ZO SLIM EN
EFFICIËNT MOGELIJK UIT

Je vacature staat binnen één dag online en we
zetten de aangevraagde wervingsproducten in
werking. Denk hierbij aan werving via een jobboard,
Social Media kanalen, onze kandidatendatabases,
mailingen of het (her)schrijven van je vacature.

EEN MARKETINGSAUSJE OVER DE VACATURE
VOOR MEER ZICHTBAARHEID EN CONVERSIE

Wij zorgen ervoor dat de vacature
marketingtechniek goed in elkaar zit. Hierdoor valt
jouw vacature meer op, komt de vacature bij de
juiste kandidaten terecht en worden zij aangezet
om ook daadwerkelijk te gaan solliciteren.

RESULTATEN BEREIKEN: VEEL SOLLICITATIES
MET WELLICHT DE IDEALE MATCH

De sollicitaties komen rechtstreeks in je mailbox of
desgewenst in die van ons. Vervolgens worden de
eerste gesprekken gevoerd en ook hier bepaal je zelf
hoe dat eruitziet. Doen wij de gesprekken of jij? Aan
jou de keus. Grote kans dat je hier al een match
hebt!

Vacaturepakketten
NETWERK VAN 965.000
POTENTIËLE KANDIDATEN

VOOR IEDER BUDGET EEN
PASSEND VACATUREPAKKET

MEER DAN 1064 RELATIES
GINGEN JE VOOR

Door middel van gerichte mailingen
kunnen wij in onze database de
kandidaat vinden die jij zoekt! We
houden onze database altijd actueel en
breiden deze dagelijks uit.

Met behulp van onze vacaturepakketten
kun je zelf kiezen welke diensten je
afneemt en welke niet. Zo maken we het
mogelijk om, ook met een lager budget,
het optimale rendement te behalen.

We draaien al een tijdje mee. Daardoor
hebben we enorme ervaring opgebouwd
met personeelsbemiddeling én geleerd
dat je zowel de klant als de kandidaat
moet kennen. Jouw wensen in combinatie
met onze expertise brengen jou de beste
collega!

Kies je pakket
Onze vacaturepakketten zijn modulair! Jij kiest zelf de mate van samenwerking: van werving in eigen
hand tot premium uitbesteding. Hierdoor kan je een pakket op maat samenstellen, blijf je voordelig uit
én behaal je resultaat. Want dat is wat jij uiteindelijk wil: een nieuwe collega! Mocht er toch geen match
uit het vacaturepakket komen, dan is werving en selectie nog een optie. Minus de kosten die je al
gemaakt hebt. Is er wel een match? Dan kan je achteraf kiezen voor uitzenden met factor 2.0!

Met een beperkt
budget is pakket
Instap ideaal. Wij
zetten de vacature
voor je uit op 20+
jobboards (waaronder
de meestbezochte van
Nederland). 

Heb je een iets groter
budget? Dan is pakket
Compleet geschikt.
Ook hier zetten wij
jouw vacature online.
Daarnaast benaderen
wij onze database
met een mailing. 

Bij pakket Extra is er
nog meer mogelijk!
Zo starten wij een
mediahuiscampagne
op o.b.v. doelgroep
bepaling voor meer
zichtbaarheid en
sollicitanten.

Kies je voor pakket
Premium, dan gaan
wij echt voor je
headhunten. Zo
interviewen wij
kandidaten en
selecteren wij de
beste voor jou! 

PAKKET
INSTAP

PAKKET
COMPLEET

PAKKET
EXTRA

PAKKET
PREMIUM

Wat onze klanten zeggen
ONZE KLANTEN ZIJN HEEL DIVERS. VAN GROTE INTERNATIONALE BEDRIJVEN TOT LOKALE MKB'ERS, DE
VACATUREPAKKETTEN ZIJN GESCHIKT VOOR IEDEREEN DIE PERSONEEL ZOEKT!

SPG PRINTS WEISS TECHNIK
NEDERLAND

AAF
EUROPE

''De contacten met Staffchain
verlopen altijd zeer prettig.
Staffchain heeft voor ons een
aantal keren, binnen korte
tijd, een lastige vacature
ingevuld. De snelheid van
handelen gaat niet ten koste
van de kwaliteit. Een prettige,
professionele partner!''

''Staffchain heeft ons
geholpen met de invulling van
een lastige vacature. Met de
nodige vasthoudendheid is de
vacature nu perfect ingevuld.
We hebben de samenwerking
en flexibiliteit gewaardeerd.
Waar het echter om gaat is
het resultaat en dat is er. Dus
Staffchain, TOP gedaan.''

''CV's van goede kandidaten
stromen binnen een paar uur
binnen. De eerste gesprekken
worden ook binnen een dag
ingepland en de meeste
kandidaten waren in no time
aan het werk bij ons. Altijd blij
met het contact en de
kwaliteit van kandidaten.
Staffchain is zeker een
aanrader!!''

Petra van de Cruijs
HR-officer

Kees Winkel Luna el Hage
Managing Director HR-Manager Europe
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Extra opties bij elk pakket: Screening | Assistent Recruiter | Indeed | Uitzenden voor factor 2.0

Tijdlijn Vacaturepakket

OPSCHALEN
HET VACATUREPAKKET VERVERSEN
HET VACATUREPAKKER UIT LATEN LOPEN

ELK PAKKET HEEFT EEN DOORLOOPTIJD VAN 2 MAANDEN. IS ER
EEN MATCH? GEFELICITEERD MET JOUW NIEUWE COLLEGA! IS ER
(NOG) GEEN MATCH? DAN ZIJN ER 3 OPTIES:

1.
2.
3.

Dag 1: Wij gaan aan de slag! Zo zetten wij de
desbetreffende acties uit die bij het gekozen
pakket horen.

De sollicitaties komen binnen! Gedurende de 2
maanden blijven wij evalueren en monitoren of
alles nog naar wens gaat.

Na 2 maanden bekijken we het eindresultaat. Is er
een nieuwe collega aangenomen of kiezen we één
van de drie bovenstaande opties.

Start je werving naar
personeel binnen 3 minuten


