SAMENWERKEN MET

JOBS IN
HEALTH
MOEITE MET HET VINDEN VAN DE
JUISTE KANDIDATEN?
WIJ HELPEN U OM RESULTAATGERICHT TE WERVEN EN ZORGEN
ERVOOR DAT WE SAMEN HET
MAXIMALE RESULTAAT UIT UW
VACATURES HALEN.
DE SOLLICITATIES STUREN/LINKEN
WIJ DIRECT AAN U DOOR. ONS
NETWERK IS GEBALANCEERD,
GEVARIEERD EN OMVANGRIJK!
WIJ DOEN ER ALLES AAN OM DE
JUISTE KANDIDATEN TE MATCHEN.

JOBS IN HEALTH | BEURS WTC
BEURSPLEIN 37 ROTTERDAM
SUPPORT@JOBSINHEALTH.NL
WWW.JOBSINHEALTH.NL
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Maak de gratis koppeling
Jobs in Health is het meest gebruiksvriendelijke platform voor de
Zorgsector. Gratis voor werkzoekenden, betaalbaar voor
werkgevers.

Wij bieden een divers aanbod vacatures in alle

vakgebieden en branches. Voor elke werkzoekende de juiste baan.
Het plaatsen van vacatures is een tijdrovende bezigheid. Omdat wij
weten hoe kostbaar uw tijd is bieden wij de mogelijkheid van het
volledig geautomatiseerd plaatsen van vacatures aan. Wij hebben
specialisten klaarzitten die een webkoppeling kunnen maken waardoor
uw vacatures volledig geautomatiseerd online komen te staan op Jobs
in Health. Iedere dag wordt dit aanbod gesynchroniseerd. Dit zorgt
ervoor dat u altijd een actueel en up-to-date aanbod aan vacatures
online hebt staan op Jobs in Health. U kunt deze kostbare tijd besteden
aan het aannemen van nieuwe talenten. Wij werken graag samen met
multiposting partijen, maar kunnen ook rechtstreeks de koppeling
tussen uw en onze website realiseren.

WAAROM VACATURES PLAATSEN
VIA JOBS IN HEALTH?
Uw vacature actueel online via www.jobsinhealth.nl en gedeeld via Sociale Media.
Kandidaten reageren rechtstreeks bij u.
Extra promotie via bannering mogelijk.
Wij binden en boeien kandidaten met specifieke health content, events en opleidingen.
Wij maken graag een koppeling tussen uw website en die van ons zodat wij altijd actueel zijn.
Via ons platform komt u in contact met professionals die u

bij andere jobboards niet zult

bereiken .
Er zijn steeds meer zogeheten metazoekmachine voor vacatures, zoals Indeed, De Nationale
Vacaturebank en Monsterboard. Wij hebben juist gekozen voor

een niche carrièreplatform specifiek

voor de Zorgsector.

Wij binden en boeien werkzoekenden via onze online kanalen door het delen van events, opleidingen
en het leveren van diepgaande en specifieke content.Dit met het doel de arbeidsmarkt in de
zorgsector transparanter te maken, waardoor het voor werkgevers gemakkelijker is om gekwalificeerd
personeel te vinden en waardoor voor kandidaten de toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt verbetert.

MAAK GEDURENDE EEN HALF JAAR GRATIS KENNIS
MET JOBS IN HEALTH. *
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ZORGPROFESSIONAL!
Partnerschap + gratis webkoppeling
Bent u geïnteresseerd om een Partner te worden van Jobs in Health?
De voordelen zijn legio, u betaalt eenmalig een jaarlicentie van

€

1.600,- /

€

2.900,- en mag een half- /jaarlang onbeperkt

vacatures plaatsen. U heeft extra promotiemogelijkheid op de
homepage, partnersite en in de nieuwsbrief en u heeft toegang tot
de CV-database van de Zorgprofessionals.

Tarieven Losse vacatures
Uw vacature wordt gepubliceerd op ons platform Jobs in Health.
.
U kunt hiertoe kiezen uit onderstaande pakketten.

Vacatures plaatsen via ons platform werkt eenvoudig. Jobs in
Health helpt u graag met het invullen van uw vacatures voor en
door Zorgprofessionals. Wilt u meer informatie over het plaatsen
van uw vacatures, neem dan contact op met Jobs in Health.

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA:
SUPPORT@JOBSINHEALTH.NL
WWW.JOBSINHEALTH.NL
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