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Bezorg ons uw wensen
(orderbon) en materiaal

2

Zoekwoorden/websites kunnen in
samenspraak geselecteerd worden of
u doet een beroep op onze expertise

4
5

De campagne wordt binnen de
3 dagen opgezet door onze
Google Advertising Professionals

U blijft op de hoogte via
rapporten over de evolutie van
de campagne

Indien nodig wordt de
campagne bijgestuurd

Roularta Recruitment Solutions,
uw premier partner in crime
Profiteer mee van de expertise van onze Google Advertising
Professionals. Als Google Premium Partner staan we garant voor
kwalitatieve campagnes met extra aandacht voor klachtgericht
maatwerk en beheerservices. Met tal van succesvolle
rekruteringscampagnes voor diverse klanten, waaronder Jan De Nul,
Belfius, Alpro, Provincie Antwerpen, Carrefour, Wit-Gele Kruis,
Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Friesland Campina,
hebben we een ruime expertise in Google-rekruteringscampagnes
opgebouwd. Wij helpen ook graag u verder.
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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

Google,
een niet te missen schakel in uw
rekruteringscommunicatie

Google Search & Google Display,
cruciaal in uw aanwervingsstrategie!

1. Gevonden worden via zoekadvertenties

Een ideaal duo voor online succes.
zoekterm
Een werkzoekende die onmiddellijk solliciteert bij een eerste contact met een openstaande job is
helaas verleden tijd. Kandidaten zijn steeds kieskeuriger waar ze solliciteren aangezien er veel
werkgelegenheid is. Bedrijven moeten daarom meer acties ondernemen om zich te onderscheiden.
Niet enkel om gezien te worden. Je moet ook gevonden worden.

betalende
advertenties

Door de overvloed aan informatie online verliest de kandidaat namelijk zijn weg. Hierdoor begint de
online zoektocht meestal op een zoekmachine.
In België heeft Google een marktaandeel van bijna 100%. Google Search is dus de manier om
gevonden te worden op het wereldwijde web. Google Display daarentegen kan uw bedrijf helpen om
gezien te worden bij uw doelgroep via een enorm netwerk van websites.

organische
zoekresultaten

Google Search:
✔ 84% van de werkzoekenden starten hun online zoektocht op een zoekmachine.
Uw moment voor een eerste kennismaking.

2. Gezien worden via Display advertenties

✔ Ook na het zien van een advertentie in print zoekt men online meer info.
✔ Uw advertentie is zichtbaar in Google bij uw potentiële kandidaten op het ideale moment:
als ze zoeken op specifieke, door u geselecteerde zoekwoorden en regio.
✔ Hoge return via het cost per click-model.

Google Display:
✔ Uw advertentie is doelgericht zichtbaar in het Google-netwerk van websites
dat 90% van de Belgische populatie bereikt.
✔ Hoge return via het cost per click- of cost per duizend-model
Google
l Di
Displayadvertenties

✔ Targeting mogelijk op
• Context: websites waarop uw doelgroep aanwezig is
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• Zoekgedrag: surfers die interesse tonen in specifieke jobs

