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7 Praktische Tips om uw 

Online Vacatures… Sterker, 

Creatiever én Reactiever op te 

stellen! 
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Waarom deze whitepaper? 

We hebben met Bloovi en Bloovi Me deze whitepaper geschreven omdat we merken dat veel 

zaakvoerders en mensen uit de HR-wereld moeite hebben om zich aan te passen aan de snel 

evoluerende arbeidsmarkt, meer bepaald de online communicatie die invloed hebben op deze 

markt.  

Deze whitepaper geeft 7 heel concrete tips mee hoe je je de communciatie van je vacatures kan 

verbeteren om er een opvallende, creatieve presence van te maken. Want uiteindelijk is de 

vacaturetekst nog altijd de basis, gelijk welke technologie of site je gebruikt om je doelgroep te 

bereiken. 

De 7 tips en de informatie errond is gebaseerd op onze ervaring vanuit Bloovi en door gesprekken 

met recruiters en mensen uit de sector. Het is dan ook vooral bedoeld voor zaakvoerders die zelf de 

aanwerving doen, HR-managers bij niet-HR-bedrijven en recruiters. 

De kracht van creatieve vacatures 

Als je luistert naar sollicitanten en studenten, dan hoor je dikwijls dezelfde klaagzang over de 

beschikbare manieren om jobs te zoeken. Grotere jobsites staan vol met vage beschrijvingen en 

totaal geen informatie over de werkgever zelf.  

Vooraleer een sollicitant de tijd neemt om een afspraak vast te leggen en effectief op gesprek te 

gaan, wil die weten waar hij/zij kan terechtkomen en of het wel de moeite waard is om daarin tijd te 

investeren. Een opvallende functietitel, een creatieve omschrijving van een job en een profiel, een 

bepaald thema dat gekoppeld wordt aan de totale rekrutering binnen grotere bedrijven, … dat zijn 

allemaal elementen die meespelen in het creëren van een bepaalde sfeer rond een bedrijf, waar de 

sollicitant toe aangetrokken wordt.  

Zeker bij het jongere publiek is verloning en co. minder belangrijk. Ze willen daarentegen weten of ze 

terechtkomen in een bedrijf waar ze kunnen groeien, zowel persoonlijke als qua status. Ze willen ook 

weten of het bedrijf mee is met zijn tijd en of het een zeker “amai”-gehalte heeft. Dat zijn allemaal 

zaken die kunnen aangetoond worden door een creatieve, sterke vacature.  
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To the point: De 7 tips 

1 . Catchy functietitel 

 

Of je zal net de hele benaming kunnen omvormen en er iets supercreatief van maken. 

Een paar voorbeelden: 

 We kregen ooit de vacature binnen bij Bloovi voor Motivated Sales Responsible Corporate 

Environment. Na het lezen van de vacature zelf, zagen we dat het ging om de functie Sales 

Manager B2B. Hier is men iets té creatief geweest. Dit is een voorbeeld van origineel te 

willen zijn, ten koste van duidelijkheid.  

 Onlangs kwamen we op een Amerikaanse vacature voor receptionist. Daar maakten ze er 

Manager First Impressions van. Dit is dan weer een goed voorbeeld van een creatieve titel. 

Iedereen die de titel leest en de vacature bekijkt, weet dat die titel ferm overdreven is, maar 

tussen alle andere vacatures “receptionist”, valt deze wel héél hard op. Het maakt het ook 

wat grappiger en humor is een goede tool om mensen emotioneel te binden aan je brand. 

Maar daarover verder meer. 

 Je kan ook elementen toevoegen. Op een bepaald moment hadden we bij Bloovi een 6-tal 

vacatures met krak dezelfde functie “Online Marketeer”. De 7de die erbij kwam, had er 

“Online Marketeer met veel goesting” van gemaakt. Kan je raden op welke van de 7 er meest 

gesolliciteerd werd? 

 

2 . Maak de vacature niet te lang 

Vroeger was het de mode om elk detail in de vacature op te nemen. Welke plaats krijgt de nieuwe 

medewerker binnen het bedrijf, wat moet je kunnen, wat kan je verwachten, wat zijn de 

arbeidsvoorwaarden, wat zijn de 

 bevoegdheden en ga zo maar door.  

Dat is niet meer nodig. Een sollicitant  

die via het internet zoekt, wil snel een  

goede vacature vinden. Als die  

Duur klinkende of te ‘techie’ functietitels staan chic, 

maar zorg er wel voor dat het duidelijk blijft wat de 

functie inhoudt. Hier moet je dus vooral een 

denkoefening maken en nagaan wat de meest 

gebruikte functietitel is voor die job. Kan je iets 

toevoegen aan de benaming zonder verwarring te 

creëren? De ene keer zal je de benaming net simpel 

moeten houden, maar iets toevoegen wat het 

opvallend maakt.  

 

“ Verzamel de essentiële voorwaarden om 

kwalitatieve kandidaten te verzamelen en 

houd de rest voor sollicitatiegesprekken.” 
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sollicitant een vacature ziet met een ellenlange lijst met voorwaarden, die dan nog eens uitgebreid 

uitgeschreven zijn, zal die snel terug wegklikken. Zorg ervoor dat het duidelijk is welke 

basiscompetenties de sollicitant moet beheersen en wat er van hem/haar wordt verwacht. Laat de 

rest voorlopig achterwege.  

 

3 . Verduidelijk waar het bedrijf voor staat 

 

 

 

 

Dit helpt om een eerste selectie te automatiseren. 

 Kandidaten die niet passen binnen de bedrijfs- 

cultuur gaan dit hierdoor meestal zelf aanvoelen. Het is niet nodig om een opsomming te maken van 

de prestaties van het bedrijf. Ga eerder naar een beschrijving van de waarden en waar het bedrijf 

naartoe wil. Dat bespaart je de tijd die nodig is voor een sollicitatiegesprek waar de sollicitant 

waarschijnlijk wel tot hetzelfde besef zal komen. 

 

4 . Wat móeten ze kunnen? Wat kunnen ze 

leren? 

Stel niet té veel eisen qua kennen en kunnen. Weet dat het soms goedkoper en efficiënter is om 

opleidingen te voorzien.  

Zo hadden we al een klant bij Bloovi die een hele tijd op zoek was naar een senior profiel. Door de 

vacature aan te passen en enkele vereisten optioneel te maken, vonden ze een kandidaat die met 

een paar korte opleidingen voldoende efficiënt kon meewerken. Het bedrijf vond dus een 

gemotiveerde medewerker -dat weet je door de graad van inzet bij dergelijke opleidingen- die qua 

loonkost minder belastend was dan een senior profiel. 

  

 

 

 

Spreken in voordelen van de sollicitant trekt nu éénmaal aan. Binnenkomende cv’s kan je alsnog 

filteren op de factoren die van toepassing zijn. 

 

Sollicitanten (zeker de jongere generatie Y) 

hechten meer en meer belang aan de missie en 

de visie van een bedrijf. Start je vacature met 

een korte beschrijving daarvan, zodat de 

sollicitant onmiddellijk weet of hij zichzelf kan 

plaatsen in de company. 

 

“ Door de vacature aan te passen en enkele vereisten optioneel te 

maken, vonden ze een kandidaat die met een paar korte opleidingen 

voldoende efficiënt kon meewerken.” 
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5 . Onderscheid jezelf 

Unizo zei het al, wij merken het ook, er zijn héél veel vacatures voor een beperkt aantal sollicitanten 

(vooral in IT en internet). Zorg er dus voor dat je vacature opvalt! Be different, maak duidelijk aan de 

sollicitant dat ze niet bij het zoveelste bedrijf terechtgekomen zijn, maar bij een bedrijf dat weet 

waar ze mee bezig is en weet hoe ze moet inspelen op de snel evoluerende economische situaties. 

 

 

Dit kan door de eerder vernoemde functietitel aantrekkelijk te maken, maar vooral ook door de 

vacature zelf. Zo kan je bijvoorbeeld een thema koppelen aan al je aanwervingen.  

Orbit One in Gent was een paar maanden geleden op zoek naar een .NET Developer Commando. Bij 

het lezen van de vacature werd duidelijk dat de sollicitant in een soort “strike force” zou 

terechtkomen met een duidelijke missie. De ‘troepen’ hadden nog die .NET Developer nodig om hun 

missie te voltooien. Het is een simpele, maar effectieve manier om creativiteit aan te tonen en trekt 

een bepaald type sollicitanten aan.  

6 . Gebruik humor 

  

 

 

 

Dit laatste is bij rekrutering de belangrijkste reden. Als iemand  

10 of 20 of meer vacatures leest die allen op hetzelfde neerkomen: droge opsomming van eisen en 

beloftes met termen als “marktconform loon”, dan worden ze opgewekt van een grappige 

afwisseling en gaan ze veel meer aandacht besteden aan het bedrijf die ervoor verantwoordelijk is.  

Behalve de vlottere connectie met je doelgroep, zorgt humor ook voor een imago van ‘jong en fris’. 

Hoe meer je afstapt van de klassieke, saaie bedrijfstaal, hoe meer je opvalt in de massa. Hier hangt 

Humor is één van de sterkste tools om mensen emotioneel aan je 

bedrijf te binden. Dit is zo in sales en marketing, maar ook bij 

rekrutering. Als mensen om iets moeten lachen, gaan ze zich meer 

openstellen naar de ‘bron van dat lachen. Humor, desnoods flauwe, 

droge humor, is voor de lezer ook een aangename afwisseling tussen 

het serieuze. 

 



      

© 2012 by Bloovi.be                                                                                                                                6 
 

het natuurlijk wel sterk af van het bedrijf zelf. Een internetbedrijf kan hier gretig gebruik van maken, 

maar een uitvaartbedrijf kan uiteraard moeilijk humor gaan gebruiken in vacatures.  

 

7 . Call to Action ! 

Het lijkt zo logisch, maar het wordt zoveel vergeten. Een duidelijke Call to Action (oproep om actie te 

ondernemen). En dan hebben we het wel over meer dan “Mail je CV naar…”. Dat is uiteraard de basis 

en moet er zeker bij. Maar we leven in een tijd waar zoveel mogelijk is qua communicatie, dat je ook 

als bedrijf moet aantonen dat je mee bent.  

Roep kandidaten dus op om je ook alvast te volgen op Twitter, fan te worden op Facebook, … 

Vermeld ook bijvoorbeeld de Twitter-account van de HR-medewerker die de vacature opvolgt.  

* Op Bloovi staat onder elke vacature een oranje “solliciteer hier” knop  

 

Hier kan je ook weer origineel uit de hoek komen en creatief zijn met de call to action. Heb je 

meerdere vacatures? Dan kan het interessant zijn om iets speciaal in te bouwen op de site, waar 

kandidaten bij het solliciteren zelf in een omgeving terechtkomen met tips bij sollicitatiegesprekken 

e.d. Je geeft ze daarmee veel waarde, naast het feit dat ze kunnen solliciteren op hun droomjob… 

 

Succes 
Bloovi wenst je heel veel succes in het aanwerven van nieuwe werkkrachten. Pas ze alvast toe als je 

een vacature plaatst op Bloovi.  Indien deze tips hebben geholpen, dan horen we dat graag.  

 

Deze whitepaper werd geschreven door Alexander Maertens en  Marnik D’Hoore  

 
 

Wie is Bloovi ?  
 

Bloovi helpt de internetsector mee vormen en 

groeien. Door hen te informeren, te inspireren en 

met hen te communiceren! 

 

We delen dagelijks kennis.  Transparantie en 

maximale kennisoverdracht zijn hierin steeds 

essentieel.  

  

Alexander Maertens 

Partner Bloovi 

alexander@bloovi.be  

Marnik D’Hoore 

Founder Bloovi & Bloovi Me 

marnik@bloovi.be   

 

Wie is Bloovi Me ?  
 

Bloovi  Me is een HR bedrijf voor de Internetsector. 

 

We doen aan werving & selectie en optimaliseren 

het menselijk kapitaal bij internetbedrijven. 

Zo werken we mee aan de groei van de intetnet 

ondernemingen 

 

http://www.bloovi.be/nl/vacature-plaatsen-prijzen
mailto:alexander@bloovi.be
mailto:marnik@bloovi.be

