
Doel & doelgroep 
Identificeer het doel van de werken-bij website en definieer de doelgroep om
ervoor te zorgen dat de inhoud en de boodschap van de site relevant en
effectief zijn voor de bezoekers, dit kan zijn: wervingsproces stroomlijnen, 
 imago verbeteren of meer betrokkenheid van huidige medewerkers.

Vacaturepagina
De vacaturepagina moet gemakkelijk te vinden zijn en up-to-date
informatie bevatten over de huidige vacatures. Het moet ook gemakkelijk zijn
om te solliciteren op een functie.

Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk ontwerp
Een gemakkelijk te navigeren website is essentieel. Zorg ervoor dat het
ontwerp duidelijk, aantrekkelijk en eenvoudig te begrijpen is. Gebruik kleuren,
typografie en afbeeldingen die passen bij de branding van je bedrijf.

Over ons
Deze pagina geeft informatie over het bedrijf, de cultuur en de waarden.
Potentiële werknemers willen weten wie ze voor werken en wat het bedrijf
doet.

Testimonials
Laat medewerkers aan het woord om te vertellen over hun ervaringen bij het
bedrijf. Dit geeft sollicitanten een goed beeld van de bedrijfscultuur.
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Carrièremogelijkheden
Laat zien wat de carrièremogelijkheden zijn binnen het bedrijf. Dit kan in de
vorm van een grafiek zijn waarin wordt weergegeven hoe medewerkers
kunnen doorgroeien en welke opleidingsmogelijkheden er zijn.

Contactgegevens
Zorg ervoor dat sollicitanten gemakkelijk contact kunnen opnemen met het
bedrijf voor vragen en informatie.

Arbeidsvoorwaarden 
Potentiële werknemers willen weten wat de arbeidsvoorwaarden zijn.
Vermeld salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere voordelen.

Responsiviteit
Zorg ervoor dat de website mobielvriendelijk is, zodat sollicitanten
gemakkelijk kunnen solliciteren vanaf hun mobiele telefoon.

Social media
Voeg links toe naar de sociale media, zodat sollicitanten een beter beeld
kunnen krijgen van de bedrijfscultuur en de medewerkers.
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Call-to-action
Maak het solliciteren gemakkelijk door een duidelijke call-to-action knop te
plaatsen op de website. Dit kan bijvoorbeeld een "solliciteer nu" knop zijn.

Video content
Maak gebruik van video om potentiële werknemers te laten zien hoe het is
om voor het bedrijf te werken. Laat bijvoorbeeld medewerkers aan het woord
die vertellen over hun werkzaamheden, de bedrijfscultuur en ervaringen.

Employer Branding
Zorg ervoor dat de website de bedrijfscultuur en waarden weergeeft en dat
deze consistent zijn met andere branding-activiteiten. Laat zien wat het
betekent om bij het bedrijf te werken en hoe het bedrijf zich onderscheidt.

Missie, visie & kernwaarden
Geef een duidelijke en beknopte beschrijving van de missie, visie en
kernwaarden van het bedrijf om potentiële sollicitanten een beter begrip te
geven van de bedrijfscultuur.

Sollicitatieproces
Maak het sollicitatieproces snel en eenvoudig door een gestroomlijnde
sollicitatieprocedure. Zorg voor een intuïtieve en gebruiksvriendelijke
sollicitatieformulier waarin alleen de essentiële informatie wordt gevraagd.
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Vragen stellen
Geef kandidaten de mogelijkheid om vragen te stellen door het aanbieden
van meerdere kanalen van communicatie. Bijvoorbeeld, voeg een FAQ-
sectie toe waar de meest gestelde vragen worden.

Inclusiviteit
Vergeet niet om de inclusiviteit van de website te waarborgen, door het
aanbieden van informatie over het diversiteitsbeleid van het bedrijf en het
gebruik van inclusieve taal.

Persoonlijkheid & professionaliteit
Zorg voor een goede balans tussen persoonlijkheid en professionaliteit door
het presenteren van de bedrijfscultuur op een authentieke en menselijke
manier. Gebruik storytelling en toon de mensen achter de organisatie.

primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
Geef informatie over de primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden om
sollicitanten een compleet beeld te geven van wat ze kunnen verwachten
als ze voor het bedrijf gaan werken.

Analytics
Maak gebruik van analytics om inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op
de website. Dit kan helpen bij het optimaliseren van de website en het
wervingsproces.
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Vragen stellen
Geef kandidaten de mogelijkheid om vragen te stellen door het aanbieden
van meerdere kanalen van communicatie. Bijvoorbeeld, voeg een FAQ-
sectie toe waar de meest gestelde vragen worden.

Inclusiviteit
Vergeet niet om de inclusiviteit van de website te waarborgen, door het
aanbieden van informatie over het diversiteitsbeleid van het bedrijf en het
gebruik van inclusieve taal.

Persoonlijkheid & professionaliteit
Zorg voor een goede balans tussen persoonlijkheid en professionaliteit door
het presenteren van de bedrijfscultuur op een authentieke en menselijke
manier. Gebruik storytelling en toon de mensen achter de organisatie.

Gebruiksvriendelijkheid
Zorg ervoor dat de website gemakkelijk te gebruiken is en dat de informatie
gemakkelijk te vinden is. Maak gebruik van een logische navigatie, duidelijke
koppen en subkoppen en een zoekfunctie.

Feedback
Stel een feedbackformulier beschikbaar voor sollicitanten, zodat ze hun
ervaringen met het sollicitatieproces kunnen delen. Dit kan helpen om het
wervingsproces te verbeteren en de ervaring van sollicitanten te verbeteren.
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SEO
Optimaliseer de website voor zoekmachines, zodat deze gemakkelijker te
vinden is voor potentiële kandidaten die op zoek zijn naar werk in uw
branche.

Actuele informatie
Zorg ervoor dat de website altijd up-to-date is met de laatste informatie
over het bedrijf, vacatures en het sollicitatieproces.

Personalisatie
Maak de website persoonlijker door bijvoorbeeld gebruik te maken van de
namen en foto's van medewerkers. Dit kan potentiële sollicitanten helpen om
zich beter voor te stellen hoe het is om bij het bedrijf te werken.

Gemakkelijk delen
Maak het gemakkelijk voor sollicitanten om vacatures te delen via sociale
media of e-mail, zodat ze hun netwerk kunnen helpen bij het vinden van
werk.

Snelle laadtijd
Zorg ervoor dat de website snel laadt, zodat sollicitanten niet afhaken door
een trage website.
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MEER KANDIDATEN VIA JE EIGEN
WERKEN-BIJ WEBSITE ONTVANGEN?

NEEM CONTACT

Ontdek hoe Talentir jouw recruitment- en wervingsprocessen kan
digitaliseren en optimaliseren, zodat jij meer gekwalificeerde

kandidaten kunt aantrekken dan ooit tevoren! 
 

Door middel van onze expertise op het gebied van Employer
Branding, Recruitment Marketing en Tech & Tools, zorgen wij ervoor

dat jouw bedrijf opvalt bij potentiële sollicitanten en dat jouw
vacatures op de juiste kanalen worden gepresenteerd. 

 
Met Talentir maak je niet alleen gebruik van de nieuwste

recruitment-technologieën, maar creëer je ook een sterke en
aantrekkelijke employer brand die potentiële kandidaten aantrekt. 

 
En dankzij onze op maat gemaakte werken-bij websites, ben je in

staat om jouw bedrijf en vacatures op een unieke manier te
presenteren en te onderscheiden van de rest. 

 
Kortom, Talentir is jouw partner in het werven van de beste talenten!
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https://www.talentir.nl/
https://www.talentir.nl/contact/

