
Samen op zoek naar nieuwe helden
instroom genereren op je eigen jobsite of ATS

WorkTalia.com



Wie zijn we?

Wat maakt WorkTalia anders?

Wij kiezen voor jou!

opgericht in 
1999

We zijn opgegroeid met het internet
Reeds meer dan 20 jaar actief in de digitale wereld met 
corporate websites, lifestyle magazines en sinds 5 jaar 
onze jobsite WorkTalia.

Andere opbouw. Meer touchpoints.
Onze background als pure online speler zorgde voor 
een product rond het connecteren van werkzoekenden 
en werkgevers op vele verschillende momenten. Dit 
concept maakt ons anders dan onze collega jobsites. 

Dit merken onze gebruikers. Dit merken onze klanten.

digitale
marktkennis

gebruikers 
eerst

onze werkwijze
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Missie en visie van WorkTalia
Directe instroom genereren bij werkgevers

zoekmachines

sociale media

display

direct users

content

via verschillende jobsites en niche websites connecteren 
we kandidaten met hun toekomstige werkgever.

uw vacatures
instroom

uw bedrijf
employer branding

opleidingen
beroepsgerelateerde 

opleidingen en studies

vacatures
directe info rond jobs in hun 

stad, sector of skills

content
sector- en 

beroepsinformatie alsook 
jobgerelateerde content

zoveel mogelijk mensen aan hun droomjob helpen in 4 stappen

prikkelen informeren motiveren activeren



automatisch
waar het kan

De gebruiker op nr 1 
Onze missie is gebruikers zo snel mogelijk tot de gewenste 
vacature te brengen. Zo zijn we niet alleen breder en 
vollediger dan onze collega’s, we trekken ook bezoekers 
aan die je op andere jobsites niet terugvindt. 

Constante instroom & steeds 
beschikbaar
Je bedrijf en vacatures staan het volledige jaar door op 
WorkTalia en dat zorgt voor een constante instroom. 
Bijkomend leren we je bedrijf goed kennen en kan je 
doorheen het jaar steeds op ons rekenen.

persoonlijk
waar nodig

focus op 
aanwerven

Wie zijn we?

Wat maakt WorkTalia anders?

Wij kiezen voor jou!

onze netwerk
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Evelien
graduaat | fulltime

droomjob
ouderen entertainen

Katia
bachelor | fulltime

droomjob
alles op wieltjes laten rijden

Els
doctoraat | halftime

droomjob
dicht bij huis voor mijn schatjes

Inge
graduaat | halftime

droomjob
iedereen in beweging zetten

Catherine
master | fulltime

droomjob
een zorgbedrijf leiden

Patricia
bachelor | fulltime

droomjob
een grootkeuken runnen

Marie-Anne
geen diploma | fulltime

droomjob
harmonie in de tuin creëren



Wat maakt WorkTalia anders?

geen
tussenstappen

Het zijn jouw kandidaten
We sturen de kandidaten zo snel mogelijk door naar jouw 
eigen jobsite of ATS. Dit vergroot de brand awareness en 
geeft jou de mogelijkheid om meer te vertellen over jezelf als 
werkgever

Continu opvolgen
We volgen jouw vacatures nauwgezet op. Je kan alles zelf 
monitoren en aanpassen of gebruik maken van je account 
manager binnen WorkTalia. 

continue
opvolging

eenvoudig
in contact

Wie zijn we?

Wij kiezen voor werkgevers!

onze netwerk
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Marketingplan - Kalender 2023
Overzicht campagnes op display en sociale media

JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DECCAMPAGNE

steden & gemeenten

Engineers

Techniekers

Finance & Control

North Sea Port

Social profit

Productie

Bouw & Constructie

Horeca & Toerisme

Transport & Logistiek

Verkoop & Inkoop

2de en 3de graad

Vakantiejobs

Volwassenenonderwijs



Wat maakt WorkTalia anders?

vacatures
ziekenhuis.be

vacatures
chemie.be

financeandcontro
ljobs.be

Wie zijn we?

Wij kiezen voor werkgevers!

onze netwerk
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bouwkrak.be ikbentechnieker.be hvacjobs.be

engineer-vacatures.
be itengineer.be horecahelden.be

worktalia.com masterjobs.be bachelorjobs.be



Kies je formule
` Vacature slots

Simultaan. 
Onbeperkt 
doorheen jaar

Fiches
campus, 
vestiging, bedrijf, 
plant,....

HR credits
Gratis diensten: 
promo,Boost, 
content, ..

Job branding
skills,fringe 
benefits, tags, …

Direct links
directe links 
naar je website, 
jobsite of ATS

Job netwerk
plaatsing op alle 
andere websites 
op ons netwerk

Prijs per jaar
12 maand en 
stopt vanzelf

Starter 1 1 0 ja ja ja* 84 euro

Basic 5 1 750 ja ja ja* 264 euro

Professional 20 10 2.500 ja ja ja* 1.920 euro

Extended 250 50 7.500 ja ja ja* 4.500 euro

all in = all in
statistieken en aanpassingen worden in samenspraak gratis opgevolgd en doorgegeven via je persoonlijke account manager

vacatures worden automatisch overgenomen van jullie website

*Job NetWerk bachelorjobs.be | masterjobs.be | engineer-vacatures.be | financeandcontroljobs.be | 
vacaturesziekenhuis.be | hvacjob.be | ikbentechnieker.be | …




