DÉ HR
JOBSITE
VAN
NEDERLAND
SINDS
2011

Utrechtseweg 310 - B18

6812 AR Arnhem

026 365 0305

info@hrbaan.nl

WWW.HRBAAN.NL

BETAALBARE HR JOB MARKETING
Wij geloven in betaalbare HR job marketing voor elke organisatie
met een HR afdeling. Via HRbaan bereik je een doelgroep van 30.000 HRM’ers.
Dit levert gegarandeerd hoge aantallen views van goed gekwalificeerde sollicitanten
op voor jouw HR job.

KWALITEIT
NUMMER 1
Wij geloven in kwaliteit boven kwantiteit.
Hierdoor hebben wij onze nummer 1 positie
als gespecialiseerd jobboard bereikt.

100% HR
Al onze HR jobs zijn échte HR jobs.

ALLEEN WERKGEVERS
Op HRbaan is het alleen voor directe
werkgevers toegestaan om HR jobs te
plaatsen. Al 1.000+ werkgevers gingen je
voor.

MODERNE TECHNOLOGIE
Onze technologieën zijn modern en wij
garanderen een goede gebruikerservaring
op onze site en in onze app.

KENNIS VAN DE HR MARKT
HRbaan wordt gerund door
gespecialiseerde recruitment adviseurs met
een grondige kennis van zowel HR als de HR
arbeidsmarkt.
Wij analyseren continu data en doen
veelvuldig onderzoek naar de HR doelgroep.

SERVICE
ONLINE PORTAL
In onze online portal kun je 24/7 HR jobs
invoeren. Je bekijkt hier ook je statistieken
en data en je beheert jouw eigen gegevens.

ONBEPERKT WIJZIGEN
ZONDER EXTRA KOSTEN
Je kunt bij ons onbeperkt je HR job wijzigen,
dit kost niets extra.

GRATIS ADVIES VAN
RECRUITMENT ADVISEURS
Happy to help. Onze recruitment adviseurs
helpen je graag. Loopt het toch even niet
zo goed met de werving? Wij geven je
gratis advies.

MENSENWERK
Wij geloven in een combinatie van
mensenwerk en technologie. Bij elke HR
job die je invoert in onze portal checken
wij of alles klopt. Ook optimaliseren wij
elke HR job voor zoekmachines.

MEDIA KANALEN
Wij geloven dat HRM’ers ons willen volgen waar en wanneer zij dat willen. HRbaan heeft
een grondige kennis van de HR doelgroep en wij weten hoe we hen kunnen bereiken.

GROOTSTE VAN
NEDERLAND

SOCIAL MEDIA
Wij zijn de grootste gespecialiseerde HR
jobboard van Nederland. HRbaan heeft de
grootste HR community op social media.
LinkedIn is de plek waar onze doelgroep te
vinden is. Jij wilt dat jouw HR job zichtbaar is
op LinkedIn.
HRbaan heeft op LinkedIn een bereik van
ruim 30.000 HRM’ers. Naast een goed
bezochte company page is er een grote
HRbaan groep op Linkedin met duizenden
leden.

JOB ALERT & NEWSLETTER
Wij zijn aanwezig op Facebook, Twitter
en Google voor de HRM’ers die ons daar
volgen.
Wij versturen twee keer per week een
newsletter aan ruim 15.000 HRM’ers. Het is
mogelijk om hierin een prominente plek aan
te schaffen.
Onze newsletters zijn populair en leveren
extra views op voor jouw HR job.
Daarnaast hebben veel HRM’ers een job
alert ingesteld op onze site, waardoor zij
direct een melding krijgen wanneer jouw
HR job past bij hun voorkeuren.

WEBSITE
Onze website heeft gemiddeld 10.000
unieke bezoekers per maand. Omdat wij
alleen HR gerelateerde functies toelaten
hebben wij een kwalitatief én relevant
aanbod waardoor HRM’ers terug blijven
komen.

HRBAAN JOB APP
HRbaan heeft een eigen HR job app. Veel
van onze volgers hebben de HRbaan app
op hun telefoon geïnstalleerd. Dat betekent
dat wij met één druk op de knop duizenden
HRM’ers direct op de hoogte stellen van
jouw HR job.

GOOGLE & ONLINE ADVERTISING
HRbaan doet continu onderzoek naar
online gedrag en zoekpatronen van onze
doelgroep. Wij investeren continu in goede
vindbaarheid middels SEO en Google
Advertising.

HR JOB MARKETING CAMPAGNES
BASIC 45

BASIC 60

299 EURO

399 EURO

45 DAGEN

60 DAGEN
B
 ereik 30.000 HRM’ers
P
 laatsing op website
P
 romotie via social media
V
 ermelding in HRbaan app
V
 ermelding in newsletter
2
 4/7 toegang tot online portal
O
 nbeperkt wijzigen
G
 ratis advies

MEEST GEKOZEN

PREMIUM 45

PREMIUM 60

499 EURO
45 DAGEN

599 EURO
60 DAGEN
B
 ereik 30.000 HRM’ers
P
 laatsing op website
P
 romotie via social media
V
 ermelding in HRbaan app
V
 ermelding in newsletter
2
 4/7 toegang tot online portal
O
 nbeperkt wijzigen
G
 ratis advies
PLUS
+ Elke 15 dagen als nieuw
+ Extra pushberichten naar app users
+ Eigen kader in newsletter
+ Extra social media-exposure
+ Prominenter op website

TUSSENTIJDS
UPGRADEN
MOGELIJK
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