
Zet jouw bedrijf sterk in de markt én 
bereik meer en betere kandidaten

VDAB kan jouw vacatures en bedrijf opnemen in een 
Business Pakket. Zo worden je vacatures gepromoot 
en onderscheid je jouw vacatures van die van andere 
bedrijven. Dat gebeurt bovendien volledig in jouw 
huisstijl. Met een bereik van meer dan 1 miljoen 
bezoekers per maand op vdab.be vergroot je zo de 
instroom van kandidaten. 

Bereik meer talent

Met permanente èn gerichte campagnes op Facebook, 
brengt VDAB jouw vacatures tot bij de juiste kandidaten. 
Jouw vacature verschijnt automatisch op de tijdlijn van 
relevante Facebook-gebruikers.

Werf kwalitatieve kandidaten

Jouw vacatures worden prioritair getoond op de 
startpagina bij aanbevolen jobs. Slimme algoritmes 
zorgen voor deze extra push van jouw vacatures 
waardoor enkel relevante werkzoekenden jouw 
vacatures oppikken.

Met de waardenfit geef je sollicitanten de kans om 
na te gaan hoe goed ze bij je bedrijf passen. Je stelt je 
bedrijfsprofiel scherp en geeft sollicitanten de kans om 
na te gaan hoe goed hun persoonlijke waarden met die 
van jouw bedrijf passen. Zo vergroot je meteen ook de 
kans op een duurzame tewerkstelling als de kandidaat 
matcht met jouw bedrijfswaarden.

Employer branding:
jouw bedrijf in de kijker

Een goede herkenbaarheid van je bedrijf is cruciaal. Met 
een eigen bedrijfspagina op vdab.be vinden kandidaten 
alle informatie over jouw bedrijf en al je openstaande 
vacatures in één klik. Voeg je een bedrijfsvideo toe, dan 
maak je het geheel nog dynamischer. 

Daarnaast verschijnt je logo in de zoekresultaten en 
krijg je een vacature in je eigen huisstijl. Zo geef je je 
bedrijf meer zichtbaarheid op vdab.be.

Bespaar tijd bij het publiceren
van vacatures

Je kan jouw vacatures met slechts één klik automatisch 
doorgeven aan VDAB én dat vanuit je eigen HR-systeem.
Je ontdekt meer over onze ‘Vacature Posting Service’ op 
vdab.be/werkgevers/openservices.

Meer info op vdab.be of bel gratis naar 0800 30 700
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Meer info op vdab.be
of bel gratis naar 0800 30 700

Een overzicht van de VDAB-business pakketten

Basis Business Light Business Plus

Vacatures publiceren   

Toegang tot cv-databank   

Cv’s via mail ontvangen   

Vacature-template  

Eigen bedrijfspagina  

Logo in zoekresultaten  

Logo in bedrijvengalerij  

Waardenfit  

Automatische job-posting  

Bedrijfsfilm en VDAB-tv 

Aanbevolen jobs 

Permanente Facebook-ads 

gratis 5.800 euro/jaar * 9.250 euro/jaar *

* Dit zijn enkel richtprijzen. Voor een offerte op maat met een 
aangepaste prijszetting in functie van jouw behoeften, het aantal 
vacatures en de duurtijd van het contract, kan je contact opnemen 
met een accountmanager uit jouw provincie.

Meer info op vdab.be/adverteren

Contact Klaas Vandendriessche
Vlaams-Brabant/Brussel 
0472 75 77 21
klaas.vandendriessche@vdab.be 

Nathalie Vicic
Antwerpen
0499 94 88 69
nathalie.vicic@vdab.be

Kathleen Henderickx
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
0497 51 89 12
kathleen.henderickx@vdab.be 

Goedele Sohl
Limburg en Vlaams-Brabant/Brussel
0497 51 89 16
goedele.sohl@vdab.be


