
Nieuwe helden Jobbeurs
Waarom geeft WorkTalia gratis regiobeurzen? 

Evelien
graduaat | fulltime

droomjob
een eigen collectie

ontwerpen

Katia
bachelor | fulltime

droomjob
keukens plaatsen op 

maat

Els
doctoraat | halftime

droomjob
plezier op werk en 

veel bij men schatjes 
zijn

Inge
graduaat | halftime

droomjob
50+’s laten bewegen
en het beste uit hen 

halen

Catherine
master | fulltime

droomjob
staalbedrijf leiden 

met focus op export

Patricia
bachelor | fulltime

droomjob
eigen keuken runnen

en een ster halen

Marie-Anne
secundair | flexy
droomjob

harmonie creëren in 
parktuinen

Met deze laagdrempelige kennismaking 
nemen we veel twijfels weg bij 
kandidaten en laten hen vlot 
solliciteren. 

Maar we proberen niet enkel te oogsten! 
Ook enkele zaadjes planten bij 
potentiële werknemers is belangrijk.

Voor WorkTalia en haar klanten zijn er 
volgende voordelen: 

● veel nieuwe gebruikers
● onze klanten extra in de kijker
● employer branding
● levert HR marktinzicht
● talent SEO / social importance

09/245.41.00 | werkgevers@worktalia.com



Nieuwe helden Jobbeurs
Hoe komen kandidaten tot bij jouw bedrijf?

JOUW BEDRIJF

geen externe link
sollicitaties op WorkTalia 

worden gescreend op 
volledigheid voor ze 

doorgestuurd worden
(mail, telefoon, opleiding, 

ervaring,… )

externe link
kandidaten worden zo snel 
mogelijk doorgestuurd naar 

jullie jobsite of ATS voor 
talent acquisition en tracking

alle vacatures bekijken

WorkTalia Jobbeurs

kandidaten

09/245.41.00 | werkgevers@worktalia.com

bezoekers



Free recruiter
✔ 1 werkgeversfiche
✔ Max 50 vacatures
✔ 2 x 1 week zichtbaar op de regiobeurs

Nieuwe helden Jobbeurs
Onze verschillende formules

gratis

Full or High level recruiter
✔ onbeperkt aantal vacatures op jaarbasis
✔ meerdere vestigingen
✔ microsite vacatures

✔ persoonlijke e-recruiting account manager 

✔ zichtbaar op alle beurzen (regio + sector)
✔ zichtbaar bij dossiers en artikels (functie, sector, …)

✔ directe link naar je eigen jobsite / sollicitatieformulier
✔ automatische plaatsing via je web- of jobsite

bekijk onze pakketten via worktalia.com

09/245.41.00 | werkgevers@worktalia.com

Vragen of extra ondersteuning nodig?
Reinhold De Koster - reinhold@worktalia.com

WorkTalia.com
Kruishoutemsesteenweg 96, 9750 Zingem
+32 (9) 245.41.00
+32 (495) 45.55.85


