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Verhoog uw employer branding voor optimaal bereik en sollicitaties 

 

Benut alle opties in uw account om uw organisatie volledig aan potentiele kandidaten te presenteren, 

want: de top 3 van voorwaarden van kandidaten om te besluiten te solliciteren bestaat uit:  

1. De inhoud van de functie 

2. De locatie van de functie 

3. De organisatie áchter de vacature 

 

 

 

NederlandVacature.nl biedt u daarom de volgende opties op uw eigen bedrijfs- en vacaturepagina:  

Vacaturepagina (naast de vacaturetekst toont u ook): 

1. Organisatieprofiel 

2. Bekijk woon-werkafstand 

3. Quote van een potentiele collega, inclusief naam en foto  

4. Vacature video 

 

 

 

Bedrijfspagina: 

5. Bedrijfsvideo 

6. Doorlink naar uw website via het logo  

7. Weergave van de Facebook tijdlijn van uw organisatie 

8. Reviews over uw organisatie van medewerkers (via Glassdoor) 
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Vul de gegevens in bij de ‘Vacaturehouders’: je kunt kiezen voor ‘hoofdvacaturehouder’ of 

eventueel nog ‘extra vacaturehouders’: 

 

Gegevens van de organisatie 

1. Log in in uw account op www.NederlandVacature.nl -> Voor werkgevers -> Inloggen met 

inlogcode en wachtwoord (of klik hier om direct naar de inlogpagina te gaan). 

 

2. U komt binnen op het Dashboard: hier vindt u in één oogopslag alle informatie terug. Kies in 

het menu linksboven voor “Vacaturehouders”. U ziet de hoofdvacaturehouder en eventueel 

extra vacaturehouders. Via de blauwe knop gegevens wijzigen achter de bewuste 

vacaturehouder, kunt u uw gegevens aanpassen.  

 

Dashboard: 
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Vacaturehouders en knop gegevens wijzigen: 

 

 

 

U ziet een pagina om alle gegevens te wijzigen. Deze pagina is opgebouwd in drie blokken: 

organisatie, vacaturehouder en facturatiegegevens. 
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Adresgegevens voor een juiste berekening van de woon-werkafstand 

Vul in het eerste blok de gegevens van uw organisatie zo volledig mogelijk in. Zo kan de 

kandidaat beter inschatten via Google Maps of de reisafstand voor hem wenselijk is.  

 

Gegevens contactpersoon 

Vul in het tweede blok de gegevens in van de persoon die namens jouw organisatie verantwoordelijk 

is voor (de opvolging van) de vacatures.  

• U ziet een vinkje om aan te geven of u wel of niet onze nieuwsbrief wenst te ontvangen 

• U ziet een vinkje om aan te geven of kandidaten contact mogen opnemen. Indien dit vinkje op 

‘ja’ staat, betekent dit dat kandidaten behalve de mogelijkheid om te solliciteren, ook de 

mogelijkheid hebben om enkel hun contactinformatie achter te laten (via de button: bel mij op). 

Deze informatie wordt dan door ons per mail naar u toegezonden.  

 

• Bij aantekening kun je aangeven dat deze contactpersoon bijvoorbeeld verantwoordelijk is 

voor alle marketingvacatures. 

• Alleen bij de hoofdvacaturehouder heeft u ook de mogelijkheid om het wachtwoord te wijzigen 

 

Facturatiegegevens 

Het derde blok (enkel bij de hoofdvacaturehouder) betreft de facturatiegegevens. Check dit altijd 

zorgvuldig. Is er een aparte afdeling voor het crediteurenbeheer? Zorg ervoor dat de facturen direct 

naar deze afdeling gaan door facturatie@ te kiezen in plaats van bijvoorbeeld info@. 

 

Klik onderaan op opslaan 
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Gegevens over uw organisatie op uw bedrijfspagina 

 

Natuurlijk wilt u ook dat kandidaten een goed beeld krijgen van uw organisatie wanneer ze een 

vacature bekijken. Klik hiervoor op de blauwe knop bedrijfspagina wijzigen. 

 

 

 

 

U ziet onderaan de knop bedrijfspagina wijzigen ook een indicatie van hoe compleet de bedrijfspagina 

reeds is ingevuld. Hoe hoger dit percentage, hoe beter beeld kandidaten van uw organisatie krijgen. 

Dit is, zeker in de huidige markt, erg belangrijk bij het verkijgen van sollicitaties.  
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De bedrijfspagina bestaat uit een aantal blokken: 

Bedrijfspagina  

Bedrijfspagina met het logo (kies een bestand van uw computer) de weer te geven bedrijfsnaam 

en de website waar naar doorgelinkt kan worden. Vul niet zomaar het adres (URL) van de homepage 

van uw website in. Kies een relevante link voor potentiele kandidaten, zoals uw ‘werkenbij website’, of 

het carriere- of vacaturegedeelte op uw reguliere website. 

 

Bedrijfsomschrijving 

o Waarom is het zo leuk om juist bij júllie organisatie te komen werken? 

o Vertel niet alleen wie jullie zijn en wat jullie doen, maar ook waarin jullie 

onderscheidend zijn.  

o Waarom zou de kandidaat voor jullie organisatie moeten kiezen en niet voor een 

concullega? 

Social media 

o Presenteer uw organisatie via uw corporate video (via een youtube ID). Zo krijgen 

potentiele kandidaten een nóg beter beeld. Ook helpt deze content de vindbaarheid 

van uw organisatie en vacatures in zoekmachines via NederlandVacature.nl te 

vergroten. 

o Nóg een extra mogelijkheid om uw organisatie te promoten, namelijk om de Facebook 

tijdlijn van uw organisatie ook hier te tonen. 

o Is uw organisatie zichtbaar met reviews van medewerkers op Glassdoor? Hier kunt u 

het ID van uw organisatie invoeren, zodat deze reviews ook op uw bedrijfspagina 

gepresenteerd worden. 

 

Testimonial  

Laat een potentiele collega voor deze functie aan het woord. Hartstikke persoonlijke benadering om 

voor jullie organisatie te kiezen en te gaan solliciteren! Geef de naam en functie van deze medewerker 

in en natuurlijk de testimonial zelf. Maak het nog persoonlijker door een profielfoto toe te voegen 

(bijvoorbeeld van LinkedIn of Facebook). 

 

Dit werkt per browser verschillend: 

 

Chrome: 

o ‘Eérst ‘open’ / vergroot de foto bijvoorbeeld op Linkedin (klik op de kleine 

profielfoto, zodat deze ‘opent’). 

o Ga met de cursor van uw muis op de betreffende foto staan.  

o Klik op uw rechter muisknop.  

o Klik in het pop-up menu op ‘Adres van afbeelding kopieren’ 
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o Plak (CTRL+V) dit adres in uw account op NederlandVacature.nl bij 'URL 

profielfoto’ 

  

 

Internet Explorer: 

o ‘Eérst ‘open’ / vergroot de foto bijvoorbeeld op Linkedin (klik op de kleine 

profielfoto, zodat deze ‘opent’). 

o Ga met de cursor van uw muis op de betreffende foto staan.  

o Klik op uw rechter muisknop.  

o Klik onderaan in het pop-up menu op ‘Eigenschappen’ 

o Selecteer het gehele adres (URL) naar de foto met CTRL+A 

 

o Kopieer de link (CTRL+C) en plak (CTRL+V) deze in uw account op 

NederlandVacature.nl bij 'URL profielfoto’ 
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Firefox:  

o ‘Eérst ‘open’ / vergroot de foto  bijvoorbeeld op Linkedin (klik op de kleine 

profielfoto, zodat deze ‘opent’). 

o Ga met de cursor van uw muis op de betreffende foto staan.  

o Klik op uw rechter muisknop.  

o Klik in het pop-up menu op ‘Afbeeldingslocatie kopieren’ 

o Plak (CTRL+V) dit adres in uw account op NederlandVacature.nl bij 'URL 

profielfoto’ 

 

 

• Contactgegevens. Geef hier aan welk telefoonnummer en welk e-mailadres zichtbaar zijn voor 

kandidaten, zodat zij vragen kunnen stellen en contact kunnen opnemen. Eventueel kun je 

deze informatie middels het vinkje op ‘verbergen’ zetten. Er is dan voor kandidaten geen 

contactinformatie zichtbaar. 

 

Uiteraard onderaan de pagina klikken op Wijzigingen opslaan. Uw gegevens zijn meteen live! 
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Voorbeeld bedrijfspagina 
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Tip voor doelgroepgerichte presentatie:  

spits bepaalde gegevens toe op een specifieke vacature  

Zo kunt u pér type vacature of vakgebied, locatie of contactpersoon andere gegevens voor 

speciaal die doelgroep in de vacature weergeven:  

• Andere woon-werkafstand in verband met een andere locatie,  

• Organisatieprofiel speciaal geschreven op bijvoorbeeld sales kandidaten (vanwege een 

sales functie) 

• Quote van bijvoorbeeld dan ook een salescollega 

• Én een vacaturevideo speciaal voor de salesfunctie. 

 

Hiervoor kunt u extra vacaturehouders aanmaken. Klik op de button ‘Vacaturehouder toevoegen’.  

 

 

U krijgt onderstaand scherm te zien. Vul de gegevens in (voor uitleg over de velden zie pagina 5 en 6) 

of neem ze gemakkelijk over indien ze gelijk zijn aan de gegevens van de hoofdvacaturehouder. 
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Kies onderaan voor opslaan. De vacaturehouder is nu aangemaakt en is zichtbaar onder het 

kopje extra vacaturehouders. Mocht u veel extra vacaturehouders aanmaken, gebruik dan de 

zoekfunctie om snel de juiste vacaturehouder te vinden: 

 

Via de knop bedrijfspagina wijzigen, kunt u specifiek voor die vacaturehouder (dus voor één specifieke 

vacature of een bepaald type vacatures) de gegevens wijzigen die zichtbaar zijn voor kandidaten. Dit 

scherm is vergelijkbaar met het aanpassen van de bedrijfspagina bij de hoofdvacaturehouder. Zie voor 

uitleg pagina 7 t/m 11.  

 

Door middel van het kruisje achter een bepaalde vacaturehouder kunt u vacaturehouders ook 

verwijderen. 
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Juiste gegevens koppelen aan je vacature 

1. Je kunt behalve een corporate video ook een video toevoegen specifiek voor een 

bepaalde functie. De vacaturevideo voegt u ín de vacature zelf toe. 

• Zorg eerst dat u de gegevens van de vorige pagina goed heeft opgeslagen bij de 

contactpersoon (ofwel vacaturehouder).  

• Ga nu via het menu links naar vacatures. Zoek, eventueel middels de zoekfunctie, de 

juiste vacature op. Beweeg de muis over de vacature, je ziet een dropdownmenu. 

Kies voor ‘bewerken’.  

 

Of plaatst een nieuwe vacature via de button ‘plaats vacature’. 
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• In het bovenste blok “Algemeen” kun je in het juiste vak een video ID ingeven 

van een vacaturevideo. 

 

2. Juiste vacaturehouder koppelen kunt u ook in het blok algemeen. Door bij campagnes 

vacaturehouder middels het pijltje vanuit het dropdownmenu de juiste vacaturehouder te 

kiezen. 
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Voorbeeld vacaturepagina 
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