
Betaalbare wervingscampagnes voor een vast bedrag

Succesvolle job marketing met bewezen resultaat

Opvolging sollicitaties en WhatsApp door een recruiter

Wij vervullen jouw vacatures door de inzet
van slimme online wervingscampagnes,

zodat jouw organisatie verder kan groeien.

Talent Targeting

Betaal voor 4 weken 

en geniet van 

6 weken 

zichtbaarheid

Valentijnsactie 

t/m 14 maart
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Word onweerstaanbaar!

Wil je graag jouw organisatie laten groeien
en heb je daar de beste talenten en
professionals voor nodig? Dan moet je hun
aandacht vangen, vasthouden en omzetten
naar direct contact.

Door de inzet van recruitment marketing kun
je jouw doelgroep in het hart raken. Je laat
zien waar jouw bedrijf voor staat, hoe jouw
bedrijfscultuur eruit ziet en welke uitdaging
en voorwaarden je kunt bieden.

FYGI helpt je met het ontwikkelen en
uitvoeren van impactvolle online wervings-
campagnes. Alles met als doel om nieuwe
collega's aan te trekken.

Word onweerstaanbaar voor jouw nieuwe
medewerkers! Wil je weten hoe we jou met
onze bewezen aanpak helpen? Lees verder!

Onderzoek wijst uit dat gemiddeld 11,4% van
de Nederlandse beroepsbevolking actief op
zoek is naar een nieuwe baan. Maar liefst
47,5% is latent werkzoekend en kijkt vrijwel
niet op jobboards. 

Dat betekent dat we deze latent
werkzoekenden moeten activeren op andere
manieren. Wij zorgen ervoor dat jouw
vacatures zichtbaar worden onder zowel
actief- als latent werkzoekenden en
vergroten daarmee het succes op het
invullen van jouw vacatures. 

Actief- en latent werkzoekenden

Latent werkzoekenden zijn passief op zoek 
 naar nieuw of ander werk. Dat betekent niet
direct dat ze ongelukkig of ontevreden zijn
met hun huidige werk of werkgever. 

De sluimerende wens naar een nieuwe baan
kan ontstaan vanuit ambitie, verveling of 
 een verandering in privésituatie. Denk aan 
 een verhuizing of gezinsuitbreiding.

FYGI zet jouw organisatie en vacatures in de
'online etalage', wat zorgt voor online
zichtbaarheid  en sollicitaties.
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Vacatureprofiel bepalen
Doelgroepdata-analyse
Arbeidsmarktdata-analyse
Vacaturetekst concept schrijven

Stap 01 | Voorbereiden

02

Vacaturetekst optimaliseren door
marketingcommunicatie specialisten
Creatie afbeeldingen en/of video
Vacature online in jouw huisstijl
Online campagne opzetten via jobboards,
social media, Google, etc.

Stap 02 | Inrichten

Online wervingscampagne live
Vacaturepublicatie op 15+ jobboards
Opvolging sollicitaties en WhatsApp
berichten door recruiter

Stap 03 | Live

Dashboarding en rapportage over jouw
campagne 1x per week
Optimalisatie en aanpassing van de
online wervingscampagne op basis van
data-analyse en psychologische triggers

Stap 04 | Optimaliseren

Selectiegesprekken door de recruiter
Sollicitatiegesprekken in jouw organisatie
Contractvoorstel
Start nieuwe medewerker(s)

Stap 05 | Resultaat

Onze werkwijze
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Doelgroep data

Aantrekkelijke
vacatureteksten

FYGI combineert het schrijftalent van onze
marketingcommunicatie specialisten met
de inzichten uit ons doelgroepdata
dashboard. Deze gouden combinatie zorgt
voor vacatureteksten die werkzoekenden
activeren om in contact te komen.

Uiteraard houden we ook rekening met de
meeste recente SEO richtlijnen, zodat jouw
vacatures  goed gevonden worden via
Google en andere zoekmachines.

Meest gebruikte websites en social media
in een baanzoektocht
Pullfactoren
Reisbereidheid
Actief- en latent werkzoekenden %
Fulltime vs. parttime marktaanbod
Concurrentiespeelveld
Wervingshaalbaarheid
Gemiddeld salaris per functieniveau

Wij weten waar jouw doelgroep zich online
bevindt en hoe zij aangesproken wil worden. 

Per functieprofiel bepalen we hoe we actief-
en latent werkzoekenden verleiden om
contact op te nemen of te solliciteren.

We brengen het volgende in kaart:
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Strategie  op basis
van data-inzichten
Na onze analyse van jouw doelgroep en de
data inzichten over de arbeidsmarkt bepalen
we de strategie voor de online
wervingscampagne.

We kiezen de online wervingskanalen op
basis van de kenmerken van jouw doelgroep.  
Dat betekent altijd een campagne op maat
voor jouw wervingsvraagstuk.

Zichtbaarheid
op 15+ jobboards

Het is mogelijk om extra (niche) jobboards toe te voegen aan de campagne. 
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Dit type beslisser maakt zijn beslissingen op basis van harde feiten
over de functie en arbeidsvoorwaarden.

01 | Rationele beslisser

02 | Emotionele beslisser

03 | Sociale beslisser

Online wervingscampagnes 
op basis van psychologie

Dit type beslisser maakt zijn beslissingen op basis van gevoel.
'Hoe word ik hier beter van?’.

Dit type beslisser maakt zijn beslissingen op basis van intuïtie.
'Heb ik het leuk (met anderen) en waar blijkt dat uit?’.

04 | Variabele belisser

Deze beslisser is een combinatie van de andere types. We
combineren de best werkende elementen van de overige beslissers.
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Mensen zijn onder te verdelen in vier type beslissers en worden in de campagne op hun eigen
manier aangesproken. Wij laten verschillende advertenties aan jouw doelgroep zien en we

analyseren het online gedrag. Wij noemen dit A/B testen.
 

Tijdens de campagne gebruiken we continu verschillende combinaties van tekst en (bewegend)
beeld. Op die manier verleiden wij de best matchende professionals die passen bij jouw

organisatie. Dat doen we met een focus op kwalitatieve sollicitaties.
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416.177

844

125

Functie:
Winkel-
Medewerker

Mensen bereikt: 

Sollicitaties:

Starters: 

276.182

245

30

Onze campagnes worden geoptimaliseerd
op basis van conversies: sollicitaties en
starters. Op basis van ervaring en data
wordt de strategie van de campagne
continu aangescherpt.

We werken trots samen met bedrijven in
alle sectoren, op alle functieniveau's en
door heel Nederland en België.

Van klantenservice medewerkers tot aan
marketing managers en van logistiek
medewerkers tot supply chain planners.
Onze online wervingscampagnes werken
voor alle actief- en latent werkzoekenden.

Lees op deze pagina een kleine selectie van
onze succescases. Wil je nog meer cases
inzien? Neem dan contact met ons op.

Functie:
Klantenservice
Medewerker

Mensen bereikt: 

Sollicitaties:

Starters: 

13.136

72

13

Functie:
Teamleider
Logistiek

Mensen bereikt: 

Sollicitaties:

Starters: 

8.832

19

2

Functie:
Teamleider
Techniek

Mensen bereikt:

Sollicitaties:

Starters: 

20.327

23

5

Functie:
Monteurs
+ leerlingen

Mensen bereikt: 

Sollicitaties:

Starters: 

Functie:
Leerling 
monteurs

Mensen bereikt: 

Sollicitaties:

Starters: 

42.341

216
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Campagnes met bewezen resultaat

Onze opdrachtgevers beoordelen ons gemiddeld met een 4.6 op een schaal van 5. 06
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Starter
7̶5̶0 ̶

nu 495,-

Basis 
2̶.̶9̶0̶0̶

nu 1.945,-

Compleet
4̶.̶4̶0̶0̶

nu 2.945,-

 

  Pro 
 5̶.̶9̶0̶0̶

nu 3.945,-
  

Aantal marketingkanalen in campagne
 

  –
  

  
 
  

Vacaturepagina met WhatsApp-koppeling
 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Vacature op 15+ jobboards
 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Vacaturetekst wordt geoptimaliseerd /
herschreven

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Recruiter beantwoordt vragen via
WhatsApp, mail en telefoon

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Online wervingscampagne incl.
mediabudget, optimalisatie, A/B testen 
en dashboard / rapportage

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Recruiter verzorgt eerste screening
sollicitanten op basis van harde criteria

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Recruiter maakt gebruik van het FYGI
netwerk, jobboard databases en search
robot

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

LinkedIn Jobslot voor hbo/wo profielen 
óf Indeed Ads campagne voor mbo
profielen

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Recruiter maakt een selectie van
professionals

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Extra advertenties incl. een video o.b.v. een
template in de campagne

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Online cultuur / job-fit quiz in de
campagne

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Extra mediabudget naar kanalen voor een
groter bereik onder jouw doelgroep

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Werken-bij landingspagina in eigen
huisstijl, inclusief blogartikel, etc.
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Talent Targeting | prijzen per 6 weken

Tijdens de Valentijnsactie zijn onze prijzen op basis van een 
campagnelooptijd van 6 weken. De actie loopt t/m 14 maart 2023.

1 2 3

Betaal voor 4 weken 

en geniet van 

6 weken 

zichtbaarheid

Valentijnsactie 

t/m 14 maart
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Vragen? Laat iets van je horen!

+31 (0)33 205 9988

Mark Westra
Digital Marketing Manager

mark.westra@fygi.nl
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Scan de code voor 
meer info over FYGI

'Iedereen zijn beste baan.' dat is de FYGI
missie en daar dragen we aan bij met ons
platform, door dagelijks meer dan 60 zzp-
recruiters te faciliteren met online
marketing, arbeidsmarktcommunicatie,
assessments en recruitment technologie.
Dat noemen wij recruitment as a service.

Zo kunnen onze zzp recruiters zich
focussen op waar zij het meeste waarde
toevoegen: het matchen van professionals
en bedrijven. 

Het FYGI platform focust zich op online
wervingscampagnes en technologie om
zowel actief- als latent werkzoekenden te
interesseren voor hun nieuwe baan.

FYGI is een onderdeel van de Covebo Groep
en House of HR, waardoor wij ook gebruik
maken van hun ruime netwerk, kennis en
expertise op het gebied van recruitment en
marketing.
 

Over FYGI
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