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EMPLOYER BRANDING:
LANGE TERMIJN BRAND BUILDING
Bij de instroom van relevante kandidaten, is employer branding tegenwoordig niet
meer weg te denken. Werknemers hebben een hoger eisenlijstje opgesteld waar
een werkgever aan moet voldoen. Daarom is het belangrijk om eens kritisch naar
het volgende te kijken: wat maakt jou als werkgever uniek? En welke EVP (Employee
Value Proposition) past daar bij?
Om dit te weten neem je jouw bedrijfscultuur onder de loep en achterhaal je wat jullie
onderscheidende kracht is. Hebben jullie bijvoorbeeld goede carrièremogelijkheden?
Licht dit dan uit. Ontdek wat jouw bedrijf anders maakt dan de concurrent. Want in
een tijd waarin de werknemer het voor het kiezen heeft, is een sterk werkgeversmerk
wat mensen aantrekt en wat je doet opvallen ten opzichte van concurrerende
bedrijven. Werk daarom aan brandbuilding voor de lange termijn en laat de unieke
identiteit van het bedrijf naar voren komen.
Wist je dat bedrijven met een positieve reputatie en goede employer branding twee
keer zoveel sollicitanten hebben dan bedrijven die hier weinig tot niets aan doen?
Binnen de markt is er een enorme ‘War for Talent’ gaande en dit wordt almaar groter.
Je werkgeversmerk wordt dus steeds belangrijker. En dat is precies waar we je bij
helpen.

Een rots in de employer branding
Kwaliteit boven kwantiteit. Bouw aan jullie
merk op de lange termijn en vind de juiste
specialisten voor verschillende vacatures. We
denken met jullie mee en zijn de rots in jullie
employer branding. “Wat maakt jullie bedrijf zo
bijzonder en onderscheidend?”, “Waarom zou
een topkandidaat voor jullie bedrijf kiezen?” en
“Wat is jullie visie en gemeenschappelijk doel
binnen het bedrijf?”. Daar komen we samen
achter. We doen een uitgebreide EVP-analyse
van jullie bedrijf en focussen op jullie employer
branding. Vervolgens zorgen we ervoor dat
jullie onderscheidende branding bij de juiste
doelgroep terecht komt.
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Transparant, overzichtelijk en
aantrekkelijk
Om relevante kandidaten te krijgen heb
je het complete plaatje nodig: een sterk
werkgeversmerk, bijpassende content
op maat die dat weerspiegelt, een unieke
werkenbij-pagina én heldere vacatures die
visueel aantrekkelijk zijn. Deze kennis hebben
wij opgedaan uit veelvuldig contact met je
doelgroep. We spreken ze op dagelijkse basis,
daarom snappen wij wat hun wensen zijn. Samen
vinden we jullie onderscheidende kracht en
zorgen we voor kleur in een wereld waar zwartwit de norm is. Het is een kwestie van verleiden.

Branding op het hoogste niveau
Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Daar
spelen wij op in door in één oogopslag aan je
doelgroep te laten zien wat je werkgeversmerk
inhoudt. Wat kan je van ons verwachten? Unieke
bedrijfsfoto’s, herschreven teksten op maat én
een volledige bedrijfsvideo, waarin we jullie
werknemers aan het woord laten en ervoor
zorgen dat de bedrijfscultuur goed naar voren
komt. Bind werknemers met een kwalitatieve
en unieke bedrijfsvideo aan jullie merk en zorg
zo voor een instroom aan relevante finance
kandidaten.
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Online exposure
De content die we voor je maken zetten we in
om de juiste doelgroep te bereiken. Dagelijks
spreken we ons netwerk, dat bestaat uit 30.000
finance specialisten. Wij weten waar we ze
moeten vinden, wat ze zoeken en wat hun
drijfveren zijn. Hoe spelen we daarop in? Door
een complete social mediacampagne te lanceren
op één van onze socials platformen, gefocust
op je unieke brandmovie en vacatures. En dat is
niet het enige, we zorgen voor extra exposure
en zetten je krachtige merkboodschap uit bij
de juiste mensen. Zo bereiken we de juiste
doelgroep, met de juiste boodschap.

“ WA T M A A K T J U L L I E B E D R I J F
			Z O B I J Z O N D E R E N O N D E R S C H E I D E N D ? ”
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BEDRIJFSINTAKE

2

SFEER- EN BEDRIJFSFOTO’S

3

BEDRIJFSVIDEO OP MAAT

4

INTERVIEWS

We selecteren de EVP’s en bespreken wat jullie
onderscheidende kracht is.

Foto’s op maat. Jullie sfeer en cultuur in beeld.

Een persoonlijke Employer Brandingvideo. We
laten werknemers aan het woord en geven een
goede weerspiegeling van jullie werkgeversmerk
en EVP’s.

Via verschillende kanalen gaan we proactief
op zoek naar geschikte, passende kandidaten.
We doen een Boolean-, Skeleton- én
Databasesearch.
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5

W E R K E N - B I J - PA G I N A

6

VA C A T U R E S O P M A A T

7

S O C I A L M E D I A C A M PA G N E

Persoonlijk, overtuigend en uniek. Een
totaalbeeld van jullie bedrijf waar de EVP
en USP’s op één plek staan, samen met alle
vacatures, belangrijke klanten en unieke
projecten van jullie organisatie.

Teksten die triggeren en aanzetten tot actie,
gericht op jullie doelgroep waaronder de latent
werkzoekenden.

Door middel van een social media campagne op
maat bereiken we de juiste doelgroep.

8

JOB BOARD POSTS
Kwaliteit boven kwantiteit. We brengen jullie
boodschap en vacatures onder de aandacht bij
de juiste doelgroep.
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PA K K E T T E N
DEZE BROCHURE

Job Branding

Employer Branding

€ 3000

€ 8000

Breng jouw vacatures naar een hoger niveau.
Val op met jouw vacatures door middel van
gepersonaliseerde foto’s en teksten die jullie
werkgeversmerk goed weergeeft.

Geef jouw vacatures en bedrijfspagina
een (visuele) boost op gebied van
branding. Ontvang een gepersonaliseerde
brandingvideo, fotografie en meer!
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Vacatures op maat
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Social Media Campagne

Social Media Campagne

Job board posts

Job board posts

Sfeer- en bedrijfsfoto’s

Sfeer- en bedrijfsfoto’s

Employer branding video
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Unieke werken-bij-pagina

Unieke werken-bij-pagina
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WA A R O M
FINTURE CAREERS?
Werkgeluk
Zowel voor de kandidaat als voor
jou, de werkgever, zoeken we
naar werkgeluk. Want ook jij zoekt
iemand die past bij het bedrijf en het
werkgeluk binnen je bedrijf versterkt.

Kennis van de markt
We weten precies waar jullie
doelgroep zich bevindt en wat
hun beweegredenen zijn om
te solliciteren en uiteindelijk de
overstap te maken. We verdiepen
ons compleet in jou als werkgever.
Zo kunnen we altijd de beste
match maken tussen kandidaat en
werkgever.

HULP NODIG?
WIJ HELPEN JE GRAAG!
info@finturecareers.com
+31 (0)20 226 2160
www.finturecareers.com

Langetermijnrelaties
We gaan voor een
langetermijnsamenwerking, daar
is immers ons unieke concept op
gebaseerd. We gaan actief voor je
aan de slag en denken met je mee
om het beste resultaat te behalen.

Geen verrassingen
Gedurende het hele proces zijn we
met je in contact. Zo weet jij waar
je aan toe bent en de kandidaat
ook. Daarnaast werken wij niet met
vage percentages, maar met vaste
pakketten diens prijzen bij jou op
voorhand bekend zijn.
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