
Een kick-off meeting met, én project management door, een van onze Employer Marketeers: 
U steunt op de expertise van ons team Employer Branding doorheen de hele campagne.  
Creatie van de content via Jobat. Een ervaren journalist neemt de nodige interviews af en 
creëert een aantrekkelijk, coherent verhaal. Onze fotograaf komt langs voor passende beelden.

Uw vacature verschijnt via een Power Network Job gedurende 60 dagen online op Jobat.be en 
in het Jobat Talent Netwerk.

 
Uw verhaal wordt gepubliceerd op Jobat.be en (een van) onze nieuwssites, met branded 
call-to-action en link naar de jobposting op Jobat.be. (op basis van de kick-off meeting bepalen 
we welke nieuwssites relevant zijn). Via een native aanjager in het nieuwsoverzicht kunnen 
bezoekers doorklikken naar het artikel. Targeting mogelijk op regio of op datasegment retail.
We garanderen 1.500 clicks.

Profile Partnership.
Employer branding

MEER INFO?
Bel 02 467 48 00 of mail naar info@jobat.be. 
We helpen u graag verder.

Wat maakt uw bedrijf een aantrekkelijke werkgever voor ingenieurs, verpleegkundigen, 
verkoopmedewerkers, … ? Jobat gaat samen met u op zoek naar de onderscheidende factor. 

We gieten het in een inspirerend verhaal en verspreiden dit via een relevant medianetwerk waar 
het de aandacht trekt van (passief) werkzoekenden. 

En om geïnteresseerde kandidaten meteen tot actie te laten overgaan, leggen we de link met uw 
concrete vacature via Jobat.be.

Een social boost 
Dit is een advertentie op Facebook, Instagram of LinkedIn. Welk kanaal het meest relevant is 
voor uw campagne, wordt bepaald tijdens de kick-off meeting.

 

Een xtra social post op hln.be mobile. 
Deze advertentie ziet eruit als een social media post die recht van Facebook of Instagram komt. 
We garanderen hierbij 111.111 impressies.

Positionering naar specifieke knelpuntprofielen 
met een sterke combinatie van branded content 
en een power network job

Brutoprijzen in euro exclusief 21% btw. 
Agentschapscommissie wordt toegekend op de eigen Jobat-media.

Uw profile partnership bestaat uit:
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We leiden het juiste talent verder naar uw artikel met:

€ 7.850
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