
Vacatures plaatsen Bezoekersprofiel & CV-database

De grootste vacaturebank van Nederland

Jobbird.com 
De grootste vacaturebank 
van Nederland!

Vanaf nu plaatst u al uw vacatures, interim-functies, vakantiewerk en 

stages op Jobbird.com: dé marktleider in de snelle en voordelige 

match van vraag en aanbod. Eén plek waar iedereen samenkomt, één 

plek waar u met een paar klikken uw vacatures plaatst en beheert, 

CV’s selecteert en sollicitaties afhandelt. En waar u met één klik social 

media inschakelt. Jobbird.com is een onmisbare werving & selectietool 

die u geld en tijd bespaart en u snel de juiste kandidaten levert!

Het concept
Alle vacatures, freelance opdrachten, stages, traineeships, studentenwerk, 

vrijwilligerswerk, au pairs, vakantiewerk, etc. op één site. 

Werkgevers
•  Snel en gemakkelijk vacatures plaatsen, gratis of betaald

•  Met onze prominente vacatures staat u altijd bovenaan

•  Eenvoudig en voordelig de beste CV’s selecteren, op harde en/of zachte criteria

•  Gratis ieder uur de nieuwste CV’s per e-mail op basis van uw vacature of alert

•  Snelle sollicitatie-afhandeling door standaard uitnodigings- en afwijzingsbrief

•  Ongeschikte sollicitanten uitsluiten met één klik in de preselectietool

•  Bedrijfspresentatie en diverse andere exposure- en branding opties voor uw bedrijf

•  Hoofd- en subaccounts met verschillende bevoegdheden

•  Uitgebreide management statistieken

•  Gespecialiseerde helpdesk die u helpt uw vacatures zo snel en goed mogelijk in 

 te vullen

Werknemers
•  Snel en eenvoudig uw CV online plaatsen, zodat u door meer dan 10.000 bedrijven 

 uitgenodigd kunt worden 

•  Ieder uur de nieuwste vacatures in uw mailbox op basis van uw CV of alert 

•   24/7 online passende vacatures selecteren, op harde en/of zachte criteria

Missie
Bij Jobbird.com willen we altijd de beste zijn. De beste service, de beste producten 

en de beste prijs natuurlijk. Daar werken we als nieuwste vacaturebank van Nederland 

elke dag keihard aan. Met succes! Want inmiddels zijn we de grootste vacaturebank 

van Nederland, staat de teller op 40.000 vacatures en groeien we nog steeds.

Oprichter

In 2000 richtte Jan-Peter Cruiming de 

Nationale Vacaturebank op. Het aandeel 

online vacatures was destijds 10%. 

Daardoor was de markt niet transparant. 

Dit online-aandeel is inmiddels 90%, maar 

nu verspreid over 10.000 verschillende 

vacature- en corporate sites. De 

arbeidsmarkt is daardoor opnieuw 

niet transparant en dat spijt Jan-Peter 

Cruiming, werving- en selectieman in 

hart en nieren. Hij vindt het belangrijk 

dat de markt goed werkt en dat is voor 

hem aanleiding geweest om een nieuwe 

vacaturesite met een uniek concept te 

beginnen: Jobbird.com. De vacaturesite 

waar u alle vacatures plaatst en snel 

kandidaten vindt. In Nederland en het 

buitenland. De site die alle andere sites 

overbodig maakt. Cruiming: “Matchen 

zit in mijn bloed. Connecting people. 

Ik help u aan de beste medewerkers, 

gegarandeerd.”

Iedere maand bezoeken >1 miljoen mensen Jobbird.com. Er staan ruim 55.000 actuele CV’s online. 
Hieronder kunt u vinden wat de kenmerken zijn van deze kandidaten.

Regio

Noord  24%

Midden  36%

Zuid  32%

Buitenland  8%

Noord

Midden

Zuid

Noord

Opleidingsniveau

  HBO/ Universitair 40%

  MBO 39%

  VMBO / MAVO/LBO 14%

  HAVO/VWO 7%

Salarisindicatie

  0 - 1750 25%

 1750 - 2500 35%

  2500 - 3500 26%

  3500 - 5000 11%

Dienstverband

  Vast 55%

  Uitzenden/Tijdelijk   26%

  Freelance/ZZP   7%

  Stage/bijbaan   8%

  Overig   4%

Aantal jaren werkervaring

 0 (Starter) jaren 17%

  1 t/m 3 jaren 17%

  3 t/m 5 jaren 11%

  5 t/m 10 jaren 15%

  meer dan 10 jaren 40%

Aantal uren per week

  32 - 40 uur 54%

  24 -32 uur 28%

  16 - 24 uur 13%

 8 - 16 uur 4%

  0 - 8 uur 1%

Website van het jaar
Jobbird.com is genomineerd voor Website van het 

jaar. Een hele prestatie voor een website die nog 

maar 1,5 jaar bestaat. 

Geen winstoogmerk
Jobbird.com heeft als doel om de arbeidsmarkt transparant te 

maken. We doen dit zonder subsidie en zonder winstoogmerk. 

Onze omzet wordt gebruikt om de site nog beter te maken en 

om nog meer bezoekers te trekken. Voor u. Sluit u bij ons aan!

Extra aandacht voor uw vacatures?
Als u extra aandacht voor uw vacatures wilt, neem dan 

aanvullend op uw Basis, Basis Plus of Prominente vacature, een 

Sponsor ad. Hiermee wordt uw vacature getoond naast de 

relevante zoekresultaten. Voor deze aanvullende ads betaalt u 

slechts € 1,- per klik.

Advies op maat
Neem voor een advies op maat contact op met onze 

Sales afdeling: 050-3181045.

 Feiten & cijfers
> 55.000 actuele CV’s online

> 50.000 vacature alerts

> 1 miljoen bezoeken per maand

> 40.000 vacatures online

> 10.000 Nederlandse klanten

3 Redenen om te kiezen 
voor Jobbird.com 
1  Al uw vacatures snel ingevuld

2  De laagste tarieven

3  Niet tevreden? Geld terug

Functiegroep                                                Aantal CV’s

Directie & Management 5.943 

Secretarieel/administratief 16.287 

Commercieel/sales 11.650 

Marketing & Communicatie 7.258 

Call centre & Klantenservice 6.735

P&O 5.044 

Juridisch & Bestuurlijk 1.622 

Persoonlijke verzorging 1.151 

Gezondheidszorg 4.972 

Financieeel 4.763

ICT & automatisering 4.062 

Horeca & Detailhandel 8.022 

Inkoop & Kwaliteit 3.642 

Beveiliging & Politie 2.277 

Arbeidsbemiddeling 2.267 

Dienstverlening 7.812

Advies & Beleid 6.595 

Technisch uitvoerend 4.674 

Technisch advies 1.952 

Productie 5.597 

Transport & Logistiek 5.170

Onderwijs & Onderzoek 3.903 

Overig 9.854 

  

Vergelijken

Wilt u echt goed gevonden worden op Jobbird.com?
Jobbird.com biedt diverse mogelijkheden om te adverteren. Kies voor de Prominente vacature als u gaat voor het beste resultaat. 

Vergelijk vacature mogelijkheden: Basis Basis Plus Prominent 

60 dagen online    

Verspreiding van uw vacature per matchmail    

Uitgebreide zoekcriteria invoer voor betere vindbaarheid     

Invoerveld trefwoorden voor betere vindbaarheid     

Link naar uw eigen website    

Mogelijkheid om sollicitaties via uw eigen sollicitatieformulier te laten lopen    

Geschikt voor multiposter koppeling    

Subaccounts met verschillende rechten mogelijk    

Uitgebreide management statistieken    

Prominente vermelding, bovenaan de pagina, voor de beste resultaten    

Garantie: uw vacature niet binnen 60 dagen ingevuld? Geld terug!    

Pré selectietool om ongeschikte kandidaten uit te sluiten    

Bedrijfspresentatie link in de vacatures    

Opvallend kader om uw vacature    

Vermelding Topbaan bij uw vacature    

Uw logo bij de vacature en bij het zoekresultaat    

Mogelijkheid om video in de vacature op te nemen    

Doorplaatsing naar Twitter, Facebook en LinkedIn    

Social Media links bij de vacature    

Gratis deskundige helpdesk    

Geldigheid pakket  1 jaar 1 jaar 
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De grootste vacaturebank van Nederland

Hoe werkt Jobbird.com

Onze pijlers
Als u op zoek bent naar nieuw personeel wilt u gemak en 

overzicht. U wilt snel en eenvoudig een vacature plaatsen. 

En even zo snel en eenvoudig een selectie maken uit de CV 

Database met hoogwaardige kandidaten. Daarom is er Jobbird.

com, de nieuwste vacaturebank van Nederland. Jobbird.com 

is hét antwoord op de versnipperde en weinig transparante 

vacaturemarkt. Op één website komen vraag en aanbod op de 

Nederlandse arbeidsmarkt samen. Daarmee bent u voordelig 

verzekerd van een groot bereik en een kwalitatief goede 

respons. 

Vacatures gemakkelijk online
Op Jobbird.com zet u uw vacature gemakkelijk online, 

handmatig, of geautomatiseerd. Maar liefst 60 dagen lang. 

Direct na plaatsing staat uw vacature online en wordt hij 

bovendien per mail verstuurd naar alle kandidaten die aan het 

aangegeven profiel voldoen. En omdat u de vacature helemaal 

zelf kunt wijzigen en beheren, houdt u de volledige controle 

over het recruitmentproces. Altijd en overal.

Matchmail
Na het plaatsen van uw vacature, gaat onze geavanceerde 

zoekmachine aan de slag. Door ons systeem wordt dan actief 

gezocht naar de best passende CV’s. De nieuwe resultaten vindt 

u dagelijks terug in uw mailbox. 

Onze CV Database: groot in omvang en diversiteit
Efficiënt CV’s selecteren, zonder tijdrovende handelingen. Dat 

is het idee achter Jobbird.com. Ons streven is en blijft om u te 

laten beschikken over één van de grootste CV-databases van 

Nederland. In zowel omvang als diversiteit. Elke dag worden er 

honderden nieuwe CV’s toegevoegd. Van alle opleidingsniveaus, 

uit alle provincies en in de meest uiteenlopende sectoren. De 

gewenste dienstverbanden variëren van vaste baan, bijbaan, 

uitzendbaan, detachering, freelanceklus, ZZP, (afstudeer-) stage 

tot vakantiebaan en vrijwilligerswerk. 

Handige CV-alerts
Na het aanmaken van één of meer CV-alerts, gaat onze 

geavanceerde zoekmachine voor u aan het werk. Door ons 

systeem wordt dan actief gezocht naar de best passende CV’s. 

Op basis van harde criteria en/of trefwoorden. De resultaten 

vindt u razendsnel terug in uw mailbox. Dagelijks ontvangt u 

automatisch een update. 

Gebruikersvriendelijke backoffice
Biedt Jobbird.com meer dan gratis vacatureplaatsingen 

en een grote CV-database? Zeker weten! Eén van de 

voornaamste redenen waarom werkgevers voor Jobbird.

com kiezen, is de toegankelijke en uitgebreide digitale 

backoffice. Een gebruikersvriendelijke tool die u standaard 

bij uw vacatureplaatsing geleverd krijgt. U beheert hiermee 

heel gemakkelijk de reacties op de vacature. Het uitnodigen 

en afwijzen van sollicitanten kunt u op Jobbird.com helemaal 

automatiseren. Evenals het bijhouden van de status van de 

meest geschikte kandidaten.

Koppeling met social media
In tegenstelling tot de meeste vacaturesites zet Jobbird.com 

alle koppelingen open. Kandidaten plaatsen op hun Jobbird-CV 

diverse links, zodat u direct kunt doorklikken naar hun profielen 

op Facebook en LinkedIn, en zo meer te weten komt over de 

kandidaat. Andersom kunt u ook als werkgever uw social media 

koppelen aan uw Prominente vacature of bedrijfspresentatie. 

Kandidaten kunnen zo nog meer te weten komen over uw 

organisatie. De koppeling met social media zorgt er bovendien 

voor dat kandidaten uw vacatures met hun eigen netwerk 

kunnen delen. 

Professionele helpdesk
Onze gespecialiseerde helpdesk helpt u gratis om uw 

Prominente vacatures zo goed mogelijk te plaatsen, zowel qua 

zoekcriteria als qua tekst (SEO), waardoor u verzekerd bent van 

de beste sollicitanten.

Prominente vacatures
Wilt u de beste resultaten? Kies dan voor onze Prominente 

vacatures. Deze vacatures staan altijd bovenaan de 

zoekresultaten, terwijl de gratis basisvacatures elke dag verder 

naar beneden zakken en dus veel minder goed gevonden 

worden. Bij de Prominente vacatures staat bovendien uw logo 

vermeld en kunt u instellen of u de kandidaat via Jobbird.com of 

via uw eigen website laat solliciteren. 

Bij de vacatures staat een link naar uw eigen website, en 

naar uw bedrijfspresentatie op Jobbird.com, waarmee u uw 

exposure enorm verhoogd. Tevens heeft u realtime inzicht in 

alle relevante statistieken. Hoe vaak is mijn vacature bekeken? 

En door wie? ‘Warme leads’ die u gemakkelijk kunt benaderen 

en bijvoorbeeld vragen of ze alsnog bij u willen solliciteren. 

Daarnaast kunt u Préselectievragen instellen, zodat u 

kandidaten nog beter kunt filteren op geschiktheid. De kwaliteit 

van de respons wordt zo aanzienlijk verhoogd.

Topbedrijven
Als u aan een aantal strenge voorwaarden voldoet, kunt u in 

aanmerking komen voor vermelding als Topbedrijf, waarmee u 

toetreedt tot de exclusieve club van Topbedrijven. Alleen onze 

Topbedrijven hebben het recht om hun logo op onze homepage 

te tonen.

Contactgegevens:
Sales afdeling: Sales@Jobbird.com

Klantenservice: Support@Jobbird.com

Marketing afdeling: Marketing@Jobbird.com

Administratie: Administratie@Jobbird.com

Telefoon: 050 318 10 45

Join us

Exposure


