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Breid uw rekruteringscommunicatie uit via LinkedIn

Maak op verschillende momenten connectie met uw ideale kandidaat
Een 360°-rekruteringsaanpak is de sleutel tot het aantrekken van de juiste kandidaat.
Via meerdere kanalen kunt u aanwezig zijn in het volledige proces dat kandidaten doorlopen.
Hiermee overtuigt u zowel een actief als passief werkzoekende om de stap te nemen en te
solliciteren bij uw bedrijf. LinkedIn is het grootste professionele netwerk ter wereld en
een ‘must-have’ als u op zoek bent naar profielen die sterk inzetten op een netwerk. We denken
dan aan HR-, sales-, marketing-, communicatie, financiële- en leidinggevende profielen.

Roularta Recruitment Solutions:
ook voor LinkedIn Jobs & Advertising uw partner
Natuurlijk vergt het uitpluizen en monitoren van al die mogelijke kanalen en hun mechanismen
heel wat tijd. Uw kostbare tijd, die u liever spendeert aan de kandidaten!
Vandaar bieden wij u de mogelijkheid om ook uw LinkedIn Jobs & Advertising samen met uw
volledige mediacampagne aan onze goede zorg over te laten. Wij voorzien voor u de plaatsing en
opvolging. Met de goeie service die u van ons gewoon bent.

Waar verschijnt mijn job?
» In de newsfeed van relevante profielen
(via LinkedIn algoritme)
» per e-mail naar relevante profielen
» in de vacaturerubriek aan relevante profielen
» op mijn bedrijfspagina
» via de job search app van LinkedIn

LinkedIn
Jobs

Concreet?
» 1 job = 30 dagen live = € 295
» LinkedIn Company Page is vereist
(Roularta dient toegang te krijgen)
» Plaatsing door
Roularta Recruitment Solutions
» Duidelijke resultatenrapport
» Materiaal: Logo + ingevulde fiche

Waar verschijnt de ad?
» In de newsfeed van relevante profielen
» Specifieke targeting mogelijk:
locatie, functietitel, anciëniteit,
studierichting, geslacht, leeftijd,
ervaring,…

LinkedIn
Advertising
(met leadform)

Concreet?
» LinkedIn Company Page is vereist
(Roularta dient toegang te krijgen)
» Plaatsing door Roularta Recruitment
Solutions (na goedkeuring proef)
» Max. 10 slides/carrousel
» Duidelijke resultatenrapport
» CPC prijsmodel - ons pakkettarief
» Materiaal: Logo + ingevulde fiche +
fotomateriaal (max 10 beelden)

BASIC €1.000

PRO €1.500

» Opstart & support

» Opstart & support

» Opstart & support

» 10 dagen campagne

» 20 dagen campagne

» 30 dagen campagne

» eindrapport

» eindrapport

» eindrapport

Meer info of een offerte op maat?
Contacteer uw vertrouwde RRS Account Manager of
Roularta Recruitment Solutions – tel.: 051 26 67 89 – rrs@roularta.be
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LIGHT €500

