
Breid je doelgroep uit naar passieve 
kandidaten
Richt je op de beste kandidaten, niet alleen op actief 
werkzoekende kandidaten. Slechts 20% van de professionals 
is actief op zoek naar een baan.

Alleen met LinkedIn bereik je zowel actieve kandidaten als 
miljoenen anderen die niet actief op zoek zijn maar wel open-
staan voor de juiste kansen.

Vind de beste kandidaten voor 
je vacatures
Zorg ervoor dat de juiste kandidaten je vacatures automatisch 
te zien krijgen. Met het matching-algoritme van LinkedIn 
krijgen kandidaten de best passende vacatures te zien op 
basis van hun LinkedIn-profiel.

Met LinkedIn Jobs vind je de beste passieve en actieve 
kandidaten in het grootste professionele netwerk ter wereld

Geef je vacatures een viral boost
Profiteer van het grootste professionele netwerk, waarin leden 
vacatures doorsturen naar connecties en ze delen, zowel op 
LinkedIn als op Facebook en Twitter.

Meet je impact
Kom via de nieuwste analysemethoden te weten welke 
kandidaten je bereikt met je vacatures. Bekijk wie je vacatures 
te zien krijgen, op functie, bedrijf, regio en meer. Zo bereik je 
de beste professionals.

LinkedIn
Vacaturenetwerk
Vind de juiste medewerkers 
met onze online vacatures
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Vacatures die u misschien interesseren

Accountmanager
xyzCo - Sunnyvale, CA

VerkoopManager
NetApp - San Jose, CA

Senior accountmanager
Autodesk - San Rafael, CA

See more

AcmeCo, Accountmanager

Jobs you may be interested in...

Pro�elpagina van medewerkers*

Je vacatures op LinkedIn:

       Bereik meer dan 150 miljoen professionals wereldwijd

          Filter en beheer je sollicitanten op locatie, ervaring, functie en meer

         Laat je vacatures 24 uur per dag zien aan kandidaten met de mobiele app

         Bekijk de profielen van sollicitanten en connecties

         Vind snel de meest geschikte kandidaten voor je vacature met Talent Match*

*Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht

Met gepersonaliseerde vacatures bereik je relevante actieve
en passieve kandidaten, waar ze zich ook bevinden

talent.linkedin.com | sales@linkedin.com
Neem contact op met je sales- of accountmanager voor meer informatie.
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