
Iedere doelgroep vraagt om een eigen benadering. Leeftijd, locatie, cultuur, branche, functie en gedrag zijn hierin 
allemaal kritische factoren. Zo benader je een babyboomer op een andere manier dan een millenial. Hetzelfde geldt 
voor een developer in vergelijking met een accountmanager, of een starter vergeleken met een senior. Naast het 
bepalen waar de doelgroep zich bevindt, onderzoeken we ook hoe deze zich online beweegt, wat zij belangrijk 
vinden, en hoe je met hen communiceert voor optimale conversie. 
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Belangrijkste arbeidsvoorwaarden: 

1. Bonusregeling/winstdeling

2. Voordelen uit producten/diensten van werkgever

Belangrijkste pullfactoren: 

1. Doorgroeimogelijkheden

2. Aansprekende producten/diensten

Social

Recruitment Marketing
Iedere vacature is anders, net als dat ieder mens uniek is. Dit maakt iedere doelgroep anders. Met deze kennis en vanuit onze expertise 
hebben wij een Recruitment Marketing model ontwikkeld, gebaseerd op 4 platformen. Wij onderscheiden hierin jobboards & postings,
SEO/SEA & aggregators, social, en talent sourcing. Met behulp van (big data) analyse en onze ervaring richten wij de Recruitment Marketing 
activiteiten in om te komen tot het beste resultaat. 

Dit resultaat richt zich op instroom van sollicitanten, maar ook op de kwaliteit hiervan. Door deze activiteiten cross-platform in te zetten, 
onder regie van Yoores, versterken zij elkaar. Het is niet alleen eenvoudiger om alle diensten bij Yoores af te nemen, maar ook vooral vele 
malen effectiever. Op basis van onze uitgebreide analyse bepalen wij via welke platformen jouw vacature de doelgroep maximaal bereikt.

Yoores Recruitment Solutions is opgericht in 2011, in Amsterdam. 
Sinds die periode hebben we RPO en Recruitment Marketing 
in Nederland op de kaart gezet. Steeds meer organisaties nemen 
recruitment in eigen beheer en willen bouwen aan hun 
Employer brand. 

In de afgelopen 15 jaar is Recruitment sterk veranderd, waarbij 
het de laatste jaren zelfs een specialisatie op zich is geworden. 
Of beter: vele specialisaties bij elkaar. 

Bij Yoores werken Employer Branding Strategen, Job Marketeers, 
Front-End Developers, Back-End Developers, Head Hunters
Social Media Experts, Talent Acquisition Specialisten, 
Sourcing Specialisten en Corporate Recruiters.

Wanneer je met Yoores gaat samenwerken, krijg je al deze 
specialisten tot je beschikking. Precies wat nodig is om een 
toekomstbestendig recruitmentproces neer te zetten. 

Ons doel is om jouw recruitmentproces naar een hoger niveau 
te tillen. Empowering Recruitment noemen we dat.

Jouw belang voorop
Omdat wij cross-platform werken, kunnen wij concreet 
bepalen wat het beste werkt voor jouw vacature. Zo 
hebben wij geen belang bij het inzetten van het ene 
platform boven een ander.

Altijd client-branded
We werken uit jouw naam. Hierdoor bouwen wij actief 
aan jouw Employer Brand.

Alles in-house
Wij bieden alle cross-platform activiteiten onder één 
paraplu. Dat voorkomt tijdsverlies met het managen 
van meerdere bureaus en geeft jou één aanspreekpunt
voor alle Recruitment Marketing activiteiten.

Big data kennis
Onze ervaring en toegang tot big data resulteert in
gerichte werkzaamheden en optimale resultaten. 

Start vandaag nog met Recruitment Marketing van 
Yoores en optimaliseer het bereik van jouw specifieke 
doelgroep. Geef jouw vacature(s) door en wij analyseren 
binnen 1 werkdag de in te zetten middelen voor 
jouw vacature!      

Hoe ziet zo’n analyse eruit? Een voorbeeld
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