Nieuw personeel - Uw TopVacature op
SchilderVacature.nl
28.400+ Kandidaten

GRATIS

3 maanden
online

LL Prominent zichtbaar op SchilderVacature.nl
Uw vacature staat minimaal 3 maanden bovenaan in
de zoekresultaten mét bedrijfsnaam, logo en adres.

10.750+ Bezoeken
600+ Matches

LL Contact en Contract
U betaalt geen extra bemiddelingskosten en u kunt
de kandidaat zelf contracteren.

Snel, effectief en kostenbesparend
Direct op zoek naar goede en betrouwbare vaklieden?
Het plaatsen van een TopVacature op
SchilderVacature.nl biedt de ideale mogelijkheid voor
het snel vinden van nieuw personeel.
Met een gratis TopVacature komt uw personeelsadvertentie opvallend en herkenbaar in beeld. Vaklieden
benaderen u direct of u neemt zelf contact op met
geschikte timmerlieden. Alles zónder extra
bemiddelingskosten.

LL Zelf kandidaten selecteren
U kunt geschikte kandidaten selecteren en contact
met hen opnemen. Ook kunnen de kandidaten u
direct benaderen.
TOPVACATURE EXTRA - €249,95

ff Hulp bij het opstellen van vacatureteksten
Met op maat gemaakte pakkende vacatureteksten en
geschikt beeldmateriaal valt uw vacature meer op.
ff Zichtbaar op de homepage
Uw vacature rouleert gedurende 3 maanden in de
Top 10 op de homepage.
ff Gepersonaliseerde e-mail naar alle kandidaten
De vacature wordt in uw eigen huisstijl naar alle
geschikte kandidaten bij u in de regio gemaild.

“Binnen één uur de eerste twee
sollicitanten ”

ff Altijd op de hoogte van de nieuwste aanmeldingen
U ontvangt iedere week een update met nieuwe
beschikbare schilderlieden bij u in de buurt.

“Met een TopVacature op SchilderVacature.nl
hebben we binnen zeer korte tijd onze vacature
kunnen vullen. Binnen 1 uur hadden we de eerste 2
sollicitanten en één week later is de eerste allround
schilder gestart. We zijn hier zeer tevreden over.”

ff Toegang tot ‘stage-en leerplekken’
1-jarige MVO inschrijving voor het vinden van
kandidaten op zoek naar een leerwerkplek.

Meer informatie? Neem contact met ons op!
Voor de Schilders- en Onderhoudsbranche

Mail naar: service@schildervacature.nl

bel naar: 088 - 70 60 881

