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TALENT VALUE PARTNERSHIP

Je wil talent dat bij jullie organisatie past, inspireren met content die
hen interesseert? Jobat werkt een traject uit op maat van je doel-
stellingen, waarbij de focus helemaal op inspirerende storytelling ligt.

Een Talent Value Partnership is een langetermijnengagement.
We werken samen met jou een jaarplan uit op basis van je antwoorden 
op vragen zoals:

 •  Wat zijn jullie jaardoelstellingen?
 •  Op welke topics willen jullie inzetten, zowel op korte als 
  lange termijn?
 •  Wat is jullie EVP?
 •  Welke link moet een latent werkzoekende spontaan leggen 
  met jullie bedrijf?
 •  Welke talenten zoeken jullie voor focus?
 •  Welke verhalen hebben jullie en willen jullie verspreiden?
 •  Kunnen we helpen om deze verhalen te creëren?

Aantrekken van talent
dat bij je organisatie past.

Het partnership omvat een mix van video, content, online en printkanalen 
met integratie van onze Smart Jobat-data voor een doelgericht bereik.
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TALENT VALUE PARTNERSHIP

Je verhalen rond relevante topics verschijnen in ons magazine als 
bijlage bij De Standaard en Het Nieuwsblad.

Het magazine verschijnt 6 keer per jaar en speelt volledig in op 
actuele HR-topics.

Je neemt deel aan de redactieraden waarbij je je laat inspireren 
door experts en andere partners.

Je verhalen worden opgenomen in de e-nieuwsbrief van 
het magazine en de nieuwsapps van De Standaard en 
Het Nieuwsblad.

Ze worden geboost door advertenties op Facebook, Instagram 
en/of LinkedIn.

Inspireren via ons printmagazine.A Editie №65 | September 2021 
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TALENT VALUE PARTNERSHIP

Je verhalen worden in online branded artikels gegoten.

Met native aanjagers worden je artikels aangeboden aan de bezoekers
van de nieuwssites (met mogelijkheid tot regio- of profieltargeting).

Verspreiding gebeurt op moment naar keuze.

Inspireren via onze nieuwssites.B
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TALENT VALUE PARTNERSHIP

Het videoconcept:

we zetten in op 1 HR-topic 
(duurzaamheid, mobiliteit, leiderschap,
teamwork, ...)

waarbij 3 personen binnen jullie bedrijf 
hun ervaringen delen hierover (denk 
aan jullie CEO, HRM, jullie 
ambassadeurs/influencers)

met als doel een mooi, samenhangend 
verhaal waarbij de belevenis centraal 
staat

Versterk je verhaal met video.

De video wordt verspreid via de nieuwssites 
en YouTube.

Inspireren met video.C
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Talent Value Partnership.
OVERTUIGD?

Contacteer Jobat of je vaste communicatiepartner 
info@jobat.be l 02 467 48 00


