ARBEIDSMARKT
2017

DAAROM KIEST U VOOR TELEGRAAF MEDIA GROEP

VACATUREKRANT.NL IS DÉ JOBBOARD OM DE JUISTE KANDIDATEN VOOR UW VACATURES TE VINDEN
Met Vacaturekrant.nl bereikt u 350.000 bezoekers per maand. Actief werkzoekenden – van starters tot professionals uit diverse branches, functiegroepen, regio’s en opleidingsniveau’s; met een nadruk op midden- en hoogopgeleid.
Ook biedt Vacaturekrant.nl u extra bereiksmogelijkheden door het doorplaatsen van uw vacature op regionale sites
van Holland Media Combinatie met een enorm bereik onder de Nederlandse beroepsbevolking.
De regionale nieuwssites van Holland Media Combinatie: Noordhollandsdagblad.nl, Haarlemsdagblad.nl, IJmuidercourant.nl,
Leidschdagblad.nl en Gooieneemlander.nl - hebben een bereik van 965.000 bezoekers per maand.
U kunt ook kiezen voor het doorplaatsen van uw vacature in onze dagbladen voor een extra ‘bereiksboost’
(bron: NOA 2015):
3 De Telegraaf & Vacaturekrant.nl bereikt 1.571.000 mensen uit de beroepsbevolking m/v 18-65 jaar
3 Metro & Vacaturekrant.nl bereikt 1.479.000 mensen m/v 18-65 jaar
3 De regionale bladen van Holland Media Combinatie telt 353.000 lezers m/v 18-65 jaar
Is het uw doel om uw organisatie als werkgever te ‘branden’? Ook dan bent u hier aan het juiste adres.
Vacaturekrant.nl, de feiten:
3 Hoog bereik onder actief én latent werkzoekenden
3 Realtime plaatsing, uw vacature is direct zichtbaar
3 Uw vacature wordt automatisch doorgeplaatst op Social Media
3 Uw vacature verschijnt in vacature e-mail alerts naar duizenden kandidaten
3 Uw vacature staat tot 90 dagen online, inclusief logo
Via uw eigen werkgeversaccount kunt u de vacature opmaken en een preview bekijken voordat u de vacature daadwerkelijk
online plaatst. Op ieder gewenst moment kunt u inloggen in uw persoonlijke account om de vacaturetekst te wijzigen, om te
zien hoeveel keer deze is bekeken, sollicitaties te beheren en uiteraard offline te halen zodra de vacature is ingevuld.
Lees verder over de diverse mogelijkheden die Vacaturekrant.nl en Telegraaf Media Groep u bieden.

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

VACATUREKRANT.NL

VACATUREPLAATSING

€ 199

Vind de juiste kandidaat met een Vacatureplaatsing inclusief logo

				

3 Realtime plaatsing, uw vacature is direct zichtbaar
3 Uw vacature wordt automatisch doorgeplaatst op Social Media
3 Uw vacature is optimaal vindbaar in zoekmachines als Google
3 Uw vacature verschijnt in vacature-email-alerts naar duizenden kandidaten
3 Uw vacature staat tot 90 dagen online inclusief logo
3 Uw vacaturetegoeden zijn 12 maanden na aankoop geldig en dus in te zetten op het moment dat u personeel zoekt

VACATURE&PREMIUM

MEEST GEKOZEN

€ 299

Plaats uw vacature met logo op een prominente positie en kom vandaag nog
in contact met de juiste kandidaat!
EXTRA:
3 Extra branding! Logo en vacaturetitel 7 dagen zichtbaar op onze homepage
3 Vacature staat gegarandeerd 7 dagen prominent in het zoekresultaat met gevonden vacatures

VACATURE&NIEUWSBRIEF

€ 299

Uw vacature extra onder de aandacht bij 150.000 nieuwsbriefabonnees!
EXTRA (naast uw vacatureplaatsing op Vacaturekrant.nl):
3 Uw vacature in de nieuwsbrief naar ruim 150.000 abonnees
(1e / 3e donderdag van de maand)
3 Uw vacature wordt direct onder het hoofdartikel getoond met een hoog klikpercentage
3 Uw vacature wordt tevens extra gedeeld op onze Social Media kanalen

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

VACATUREKRANT.NL

BIJBAAN

€9

Bent u op zoek naar personeel voor maximaal 12 uur per week?
Kies dan voor de Bijbaan
3 Realtime plaatsing, uw bijbaan is direct zichtbaar
3 Vacaturekrant.nl heeft een groot bereik onder scholieren en studenten
3 Vacature verschijnt in vacature-email-alerts naar duizenden kandidaten
3 Bijbaan staat tot 90 dagen online inclusief logo
Voorwaarden plaatsing Bijbaan:
• Onder bijbaan wordt een vacature voor maximaal 12 uur per week verstaan. Het aantal uren dient nadrukkelijk in de
vacaturetekst te worden vermeld. Gaat het om een vacature voor meer dan 12 uur per week dan is het geen bijbaan, maar
een parttime functie.
• Uit de vacaturetitel moet blijken dat het om een bijbaan gaat. U moet dan ook het woord ‘bijbaan’ in de vacaturetitel
opnemen.
• Het is niet toegestaan om dezelfde bijbaan meer dan eenmaal te plaatsen.
• Het is niet toegestaan om ‘gewone’ vacatures te plaatsen voor het tarief van een bijbaan. Bij vaststelling van misbruik wordt
er door Vacaturekrant.nl alsnog overgegaan tot facturering voor een ‘gewone’ vacature voor het op dat moment geldende
tarief.

STAGE

GRATIS						

Plaats uw stagevacatures geheel gratis
3 Realtime plaatsing, uw stagevacature is direct zichtbaar
3 Vacaturekrant.nl heeft een groot bereik onder scholieren en studenten
3 Gemiddeld heeft Vacaturekrant.nl 2.000 zoekopdrachten per maand naar
een (afstudeer)stage, met name in januari en aan het eind van de zomer
3 Uw stagevacature staat tot 90 dagen online, inclusief logo
Voorwaarden plaatsing Stagevacature:
• Uit de vacaturetitel moet blijken dat het om een stage gaat. U moet dan ook het woord ‘stage’ in de vacaturetitel opnemen.
• Het is niet toegestaan om dezelfde stage meer dan eenmaal te plaatsen.
• Het is niet toegestaan om ‘gewone’ vacatures te plaatsen voor het tarief van een stage. Bij vaststelling van misbruik wordt
er door Vacaturekrant.nl alsnog overgegaan tot facturering voor een ‘gewone’ vacature voor het op dat moment geldende
tarief.

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

VACATUREKRANT.NL

ADVERTORIAL IN SECTIE CARRIÈRENIEUWS OP VACATUREKRANT.NL

€ 349

3 Uw boodschap optimaal in beeld tussen redactionele columns en nieuwsitems
3 Extra exposure, ook onder de latent werkzoekende doelgroep
3 De advertorial leidt naar uw eigen (werkenbij)website

LEADERBOARD BANNER RUN OF SITE (728 X 90) OP VACATUREKRANT.NL

€ 8 CPM

3 Uw werkgeversmerk optimaal positioneren richting (latent) werkzoekenden
3 Een uitstekende keuze als ‘branding’ van uw organisatie onder (latent) werkzoekenden uw doelstelling is
3 Target bannering mogelijk (optie tot inzet van het volledige digitale netwerk van de Telegraaf Media Groep,
zoals Telegraaf.nl, Metronieuws.nl en Spitsnieuws.nl)

MEDIUM RECTANGLE RUN OF SITE (300 X 250) BANNER OP VACATUREKRANT.NL

€ 11 CPM

3 Uw werkgeversmerk optimaal positioneren richting (latent) werkzoekenden 		
3 Een uitstekende keuze als ‘branding’ van uw organisatie onder (latent) werkzoekenden uw doelstelling is
3 Target bannering mogelijk (optie tot inzet van het volledige digitale netwerk van de Telegraaf Media Groep,
zoals Telegraaf.nl, Metronieuws.nl en Spitsnieuws.nl)

ADVERTORIAL POSITIE IN CARRIÈRENIEUWSBRIEF VAN VACATUREKRANT.NL

€ 749

3 Uw organisatie onder de aandacht bij onze nieuwsbriefabonnees		
3 Versterk uw imago, zichtbaarheid en naamsbekendheid
3 De Carrièrenieuwsbrief heeft 148.000 abonnees en een hoge open-ratio
3 Zo genereert u relevante traffic naar uw website of naar een aparte landingspagina

UW VACATURE UITGELICHT IN CARRIÈRENIEUWSBRIEF VAN VACATUREKRANT.NL

€ 149

3 Uw vacature onder de aandacht bij onze nieuwsbriefabonnees		
3 De Carrièrenieuwsbrief heeft 148.000 abonnees en een hoge open-ratio
3 Zo zorgt u voor extra, passende kandidaten voor uw vacature

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

VACATUREKRANT.NL

ADVERTORIAL POSITIE IN CARRIÈRENIEUWSBRIEF YOUNG VAN VACATUREKRANT.NL 		

€ 599

3 Uw organisatie onder de aandacht bij onze nieuwsbriefabonnees
3 Versterk uw imago, zichtbaarheid en naamsbekendheid		
3 De Carrièrenieuwsbrief Young heeft 7.000 abonnees en een hoge open-ratio
3 Zo genereert u relevante traffic naar uw website of naar een aparte landingspagina

UW VACATURE UITGELICHT IN CARRIÈRENIEUWSBRIEF YOUNG VAN VACATUREKRANT.NL

€ 149

3 Uw organisatie onder de aandacht bij onze nieuwsbriefabonnees		
3 De Carrièrenieuwsbrief Young heeft 7.000 abonnees en een hoge open-ratio
3 Zo zorgt u voor extra, passende kandidaten voor uw vacature

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

VACATUREKRANT.NL + EXTRA LANDELIJK BEREIK

VACATURE&VENSTER - LANDELIJK

€ 449

Uw vacature op Vacaturekrant.nl en daarnaast in het Vacaturevenster van
De Telegraaf en dagblad Metro
EXTRA:
3 Hoog bereik onder een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking: De Telegraaf & Vacaturekrant.nl bereikt
1.571.000 mensen m/v 18-65 jaar, Metro & Vacaturekrant.nl bereikt 1.479.000 mensen uit deze groep (bron: NOA2015)
3 Zowel bereik van actief als latent werkzoekenden door plaatsing in onze dagbladen
3 Combinatiepakket van online én print
EN NATUURLIJK:

					

3 Realtime plaatsing, uw vacature is direct zichtbaar
3 Uw vacature wordt automatisch doorgeplaatst op Social Media
3 Uw vacature is optimaal vindbaar in zoekmachines als Google
3 Uw vacature verschijnt in vacature-email-alerts naar duizenden kandidaten
3 Uw vacature staat tot 90 dagen online inclusief logo
3 Uw vacaturetegoeden zijn 12 maanden na aankoop geldig en dus in te zetten op het moment dat u personeel zoekt

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

VACATUREKRANT.NL + EXTRA REGIONAAL BEREIK

VACATURE&BANNER - REGIONAAL

€ 499

Uw vacature op Vacaturekrant.nl en daarnaast op de homepage van onze
regionale dagbladensites: Noordhollandsdagblad.nl, Haarlemsdagblad.nl,
IJmuidercourant.nl, Leidschdagblad.nl en Gooieneemlander.nl
(gegarandeerd 20.000 vertoningen)
								
EXTRA:
3 Hoog bereik onder een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking in de regio
3 Zowel bereik van actief als latent werkzoekenden door plaatsing op onze regionale dagbladensites
EN NATUURLIJK:

					

3 Realtime plaatsing, uw vacature is direct zichtbaar
3 Uw vacature wordt automatisch doorgeplaatst op Social Media
3 Uw vacature is optimaal vindbaar in zoekmachines als Google
3 Uw vacature verschijnt in vacature-email-alerts naar duizenden kandidaten
3 Uw vacature staat tot 90 dagen online inclusief logo
3 Uw vacaturetegoeden zijn 12 maanden na aankoop geldig en dus in te zetten op het moment dat u personeel zoekt

VACATURE&VENSTER - REGIONAAL

€ 349

Uw vacature op Vacaturekrant.nl en daarnaast in het Vacaturevenster van
onze regionale dagbladen: Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad,
IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander.
EXTRA:
3 Hoog bereik onder een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking in de regio
3 Zowel bereik van actief als latent werkzoekenden door plaatsing in onze regionale dagbladen
3 Combinatiepakket van online én print
EN NATUURLIJK:

					

3 Realtime plaatsing, uw vacature is direct zichtbaar
3 Uw vacature wordt automatisch doorgeplaatst op Social Media
3 Uw vacature is optimaal vindbaar in zoekmachines als Google
3 Uw vacature verschijnt in vacature-email-alerts naar duizenden kandidaten
3 Uw vacature staat tot 90 dagen online inclusief logo
3 Uw vacaturetegoeden zijn 12 maanden na aankoop geldig en dus in te zetten op het moment dat u personeel zoekt

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

EEN MAATWERKOPLOSSING? BEL 088-824 73 40 of MAIL SALES@VACATUREKRANT.NL

WERVING EN EMPLOYER BRANDING
VIA LANDELIJKE PRINT MEDIA

DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND MET EEN HOOG BEREIK ONDER LATENT EN
ACTIEF WERKZOEKENDEN
De Telegraaf is de grootste en meest gelezen krant van Nederland. Op zaterdag bereikt u maar liefst 1.398.000 mensen
binnen de beroepsbevolking (m/v 18-65 jaar). Naast de reguliere verzamelpagina’s met vacatures verschijnt iedere zaterdag in
DFT (De Financiële Telegraaf) redactionele aandacht voor arbeidsmarktontwikkelingen in het carrièrekatern.
Responsegenerator
Met behulp van de Responsegenerator wordt een personeelsadvertentie uitgebreid onder de loep genomen. Hierdoor wordt
inzichtelijk of een advertentie aansluit bij de doelstellingen. Er wordt kritisch gekeken naar het bereiken van de doelgroep en
of de boodschap aansluit bij de verwachting van de doelgroep. Waar nodig geeft de responsegenerator advies om de inhoud
aan te passen. Het resultaat? Een personeelsadvertentie in De Telegraaf die (nog beter) aansluit bij het uiteindelijke doel:
de vacature vervullen! Indien u vervolgens onvoldoende respons heeft na een eerste plaatsing, kunt u de vacature binnen 4
weken kosteloos herplaatsen.
zaterdag 1 augustus

De Telegraaf - 2015

DFT

T47

Adverteren? 088. 824 0234
arbeidsmarkt@telegraafmedia.nl

Dé vacaturesite voor hardwerkend Nederland

ZATERDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

Beveiliging / Veiligheid
Kiwa Nederland BV

Apeldoorn / Zevenaar

Approval Engineer / Projectleider

2059216

Bouw / Civiele techniek

Civil & Constructional Consulting Engineers

Constructeur / Projectleider

Curaçao

2059061

Zwolle

2059316

CARRIÈRE

Xerox

Klantenservice & Webcare mdw

Commercieel / Administratief

OPERATIONS MANAGER

Velserbroek

2059308

Zaanstreek/Westknollendam

2059231

Villa Westend

focus op Lean en Operational Exellence
Banken Champignons BV (Wijchen, bij Nijmegen)
Info: Ajaan Hijmans 06 53 905 829

Medewerker Sales Binnendienst
Bakker Travel

Commercieel Administratief mdw

TECHNICAL ACCOUNT MANAGER NOORD EN OOST NL

Commercieel / Verkoop

professioneel relatiebeheer naar dierenartsen met ruimte voor eigen ideeën
Vetoquinol, passie voor animal health (Home Ofﬁce)
Info: Theo Sinnige 06 51 807 206

people managers die het beste uit mensen, processen en machines halen
Plukon Food Group, Dedemsvaart (Ov.) en Wezep (Gld.)
Info: Jan Borgers 06 22 412 514

2059328

Bingham

Schiedam

2059183

Van een onzer
verslaggeefsters

Paardekooper

Beverwijk

2059181

Purmerend

2059141

Amsterdam

2058733

Een vakantiebaan op
je cv heeft geen meerwaarde. Die opmerkelijke conclusie trekken
onderzoekers van de
Universiteit van Gent
en KU Leuven.
Zij verstuurden duizend fictieve sollicitaties.
De kandidaten die geen
bijbaantje op hun cv vermeldden, kregen in 18,7%
van de gevallen een positieve reactie op hun
schrijven. Bij sollicitanten
die wel een vakantiejob
hadden was de respons
zelfs iets lager (16,7%).

Commercieel Medewerker Binnendienst
Store Medewerker

KEY ACCOUNT MANAGER FEED INGREDIENTS

Espresso Service Dienst

Accountmanager

unieke kans om met nieuwe producten dichter bij klanten te komen
Aliphos (Vlaardingen, nabij Rotterdam)
Info: Tom Seghers +32 (0)483 39 10 65

Financieel

ARTO Recruitment

Accounting Employee

Horeca / Toerisme

Sollicitatie & informatie: ceresrecruitment.eu

Bijbaan vergroot niet de kans
op een baan FOTO VIDIPHOTO

2059244

Almere

Team Leader Telecom

PRODUCTIEMANAGERS

Vakantiebaan
is geen pré

Haarlem

MAIN Energie

Accountmanager Zakelijke Markt Haarlem
Xerox

Hoofddorp

2059018

Holland Casino

Amsterdam

2058993

Holland Casino

Amsterdam

2059027

Leiden

2059175

La Place V&D Hoofddorp

Horecamedewerker

Croupier Amerikaanse Roulette / Black Jack
Assistent Facilities Techniek
Eterij & Drinkerij ‘Eigenwijs’

Zelfstandig Werkende Kok

ONDERNEMEN

Operationeel Medewerker

Hoofddorp

2059224

door Paola van de Velde

AMERSFOORT • „Talent
hebben is goed, maar
bevlogenheid, energie en
doorzettingsvermogen
zijn beter”, zegt Berndt
Kodden, directeur FrieslandCampina Branded
Nederland.
Hij is de winnaar van de
Young Captain Award 2014
en zit nu in de jury om in november zijn opvolger aan te
wijzen. Nieuwe kandidaten
voor deze prestigieuze prijs
voor jong topmanagementtalent kunnen nog voorgedragen worden. „Ik zal de
kanshebbers vooral beoordelen op hun overtuigingskracht en geestdrift. Ik wil
ze zien stralen”, zegt hij.
Kodden
gelooft
in
coachend leiderschap. De
sportwereld is daarbij zijn
voorbeeld. „Ik kom uit een
heel sportief gezin. Mijn va-

der was gymleraar. In de
avonduren volgde hij een
studie, waardoor hij opklom

‘s-Graveland

2059191

‘s-Graveland

2059184

Enschede

2059085

Almere

2058561

Marketing

Bickery Food Group

Brand Manager Drinks
Bickery Food Group

Junior Brand Manager Food
Xerox

Online Marketeer

P&O / HRM

operations director

ARTO Recruitment

HR Assistent

Techniek / Engineering
Almere

2059212

Heerhugowaard

2059177

Almere

2059171

Nieuw-Vennep

2059159

Purmerend

2059157

Van Voorden Almere
GMP+ International beheert het GMP+ Feed Certification Scheme
wat garant staat om wereldwijd de veiligheid van diervoeder in de
gehele keten te waarborgen. Als marktleider levert het bedrijf
hiermee een bijdrage aan het produceren van veilig voedsel en
werkt het met en stelt duidelijke voorwaarden aan auditoren en
certificatie-instellingen. GMP+ International ondersteunt de
inmiddels 13.900 leden in meer dan 70 landen daarnaast met
uitgekiende kennisproducten. De ongeveer 20 medewerkers met
een hoog expertiseniveau zijn actief vanuit Rijswijk en werken vanuit
diverse programma’s en projecten. Zie ook: www.gmpplus.org
U geeft inspirerend leiding aan de medewerkers en rapporteert
rechtstreeks aan de general director, die zich meer extern
profileert. U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer
van de standaarden, Feed Support Products, compliance en
certificatie en HR, Finance en IT, waaronder de externe relatie met
de serviceproviders. U professionaliseert de organisatie verder naar
een optimale klant- en servicegerichte omgeving. U heeft een wo
werk- en denkniveau en een opleiding Bedrijfskunde of
Levensmiddelentechnologie. U bent een energieke consciëntieuze
hands-on verandermanager en bent de Engelse taal machtig.

Eerste en Tweede Autotechnicus
Erbeka Techniek

Allround Metaalbewerker/Lasser
Decon

Meteropnemer / Monteur
Bioclimatic BV

Zelfstandig Werkend Monteur
Espresso Service Dienst

Junior Technisch Planner

Winkelpersoneel

Coop Rehorst

Fulltime Medewerker
Verzorgende IG
Verzorgenden C

Westhoek

2059189

Haarlem

2059174

Leiden

2059162

Flexicura

Haarlem

2059150

Flexicura

Haarlem

2059149

Residence Hooghe Rhyndyk

Verzorgende IG

Ziekenverzorgenden (3IG)
Verpleegkundigen
Amsterdam Eindhoven Groningen Heerenveen Hengelo Zwolle

2059179

Zorg

Stichting Vrijwaard
Flexicura

Om te solliciteren reageert u via onze website met behulp van
referentienummer R1562. Voor meer informatie neemt u contact op
met kantoor Amsterdam, dhr. A.G.P. Vollenberg, 06 - 10 98 34 17.
Het functieprofiel en de tijdsplanning vindt u op onze website.

Nieuwveen
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’Coach voetbalt niet mee’

Logistiek / Distributie

Sovereign Speed GmbH

TECH

YCA-winnaar Berndt Kodden over nieuw leiderschap

Callcentre

it’s good to be better

ForFarmers is een internationaal opererend bedrijf dat actief is in
conventionele en biologische diervoederoplossingen. Met een Feed
volume van circa 8,9 miljoen ton per jaar is ForFarmers marktleider
in Europa. Klanten van ForFarmers krijgen informatie en advies op
het gebied van voeding, dierhouderij en business development. Voor het hoofdkantoor in
Lochem, zijn we momenteel op zoek naar een Business Analyst Go to Market en een Business
Analyst E-Commerce & Portals.

Business Analyst Go to Market

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Lochem
Functie | Als Business Analyst ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van efficiënte,
gestandaardiseerde bedrijfsprocessen (zoals product conceptmanagement, acquisitie en
relatiebeheer, propositie, verkoopprijsberekening etc.) en het ontwikkelen van oplossingen die
operationele en strategische doelen realiseerbaar maken. Je bent een specialist in Sales &
Marketing en de toepassingen die meestal gebruikt worden in deze gebieden. Je ondersteunt
de IT Business Partner en Application Manager. Kandidaat | Een geweldige rol voor een
dynamische Analyst met ruggegraat en iemand die binnen de kaders onderscheidende
mogelijkheden kan bieden. Je hebt een HBO-diploma, hebt ervaring met ITIL en SAP en je bent
vooral een praktische project manager (Prince2). | www.yer.nl/job/6512300

Business Analyst E-Commerce & Portals

Uitstekende arbeidsvoorwaarden - Lochem
Functie | Als Business Analyst ben je verantwoordelijk voor het analyseren van verander- en
verbetervoorstellen, het aandragen van IT-oplossingen en coördineren van functionele
systeemaanpassingen met als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen van de business en
de bedrijfsprocessen op het gebied van ICT, informatievoorziening en collaboratie, met een
duidelijke focus op de in- en externe portalen en e-business processen. Je rapporteert rechtstreeks aan de Application Manager. Kandidaat | We zoeken HBO geschoolde kandidaten
met meerjarige ervaring in de ICT als Business Analyst en ervaring met SharePoint 2010/2013
en gerelateerde oplossingen. Verder breng je relevante werkervaring met e-business oplossingen
mee, goede kennis van generieke in- en verkoopprocessen, ITIL, PRINCE2 en SAP. Je bent
een teamspeler, pragmatisch en stressbestendig. | www.yer.nl/job/6652900
Interesse? | Kijk op yer.nl of neem contact op met Jan Jaap Akse, 06 21 13 46 55.

tot directeur van een scholengemeenschap in het oosten van het land.”
Hij gebruikt graag de metafoor van een voetbalteam.
„Ook een organisatie kun je
zo zien. De afdeling supply
chain zijn de verdedigers,
die zorgen dat je geen tegendoelpunt krijgt en leveren
de bal. Het middenveld
wordt gevormd door marketingmedewerkers die in
kaart brengen wat de klant
nodig heeft. Terwijl de sales
voorin staat. Zij zijn de spitsen die moeten scoren.”
„Maar net als op het veld,
geldt ook op het werk: niemand is groter dan Messi.
De een kan niet zonder de
ander en iedereen is even
belangrijk. Want als team

’Niemand is
groter dan
Messi’
doe je het altijd samen. Dat
is een belangrijke les. Want
ambitie mag dan het vertrekpunt zijn, bescheidenheid is de aankomst.”
„Ik lees graag biografieen”, vervolgt Kodden. „Succesvolle sporters, maar ook
ondernemers hebben vaak
een ding gemeen. Ze zijn bevlogen en verstaan de kunst
om de juiste mensen om
zich heen te verzamelen. Alleen als je de juiste mensen
op de juiste positie zet, kun
je samen tot de grootste
prestaties komen.”
„Je kunt alleen leiden, als
mensen je willen volgen.
Een goed leider moet dan
ook vooral inspireren en faciliteren. Hij moet voor de
troepen uit durven gaan,
zijn nek uitsteken, maar
ook op tijd de bal weer terugleggen bij het team. Als
coach moet je nooit mee wil-

Berndt Kodden: „In Azië is
iedereen optimistisch.”
FOTO THIJS ROOIMANS

len voetballen. Alleen dan
kunnen de anderen het
maximale uit zichzelf halen.
Ik vind het belangrijk om
goede mensen te stretchen.
Zij kunnen meer dan ze
vaak zelf denken.”
Kodden, die tien jaar lang
in Azië werkzaam was voor
FrieslandCampina, is pas
zeven maanden geleden

met zijn gezin teruggekeerd
vanuit Singapore naar Nederland. Een hele ommekeer, geeft hij toe. „Azië
kent een hoge organische
groei. De economische motor draait er op volle toeren.
Je proeft er een enorme drive. Iedereen is er optimistisch. Terwijl op het Europese continent eerder sprake van achteruitgang is dan
van groei. Hier overheerst
de angst om te verliezen.”
„Als je doet wat je deed,
krijg je wat je kreeg, zei Einstein al. Nu wil ik deze wetenschapper niet corrigeren, want hij was veel slimmer dan ik. Maar volgens
mij klopt deze uitspraak
niet in het geval van de Europese economie. Als je doet
wat je deed, krijg je niet wat
je kreeg. Dan krijg je minder. Daarom moeten we
echt onze businessmodellen veranderen.”
Duurzaamheid is daarbij
belangrijk, ziet Kodden. Zeker als je ook de jongste generatie aan het team wilt
toevoegen. „Die vragen bij
een sollicitatie niet meer om
een leaseauto. Ze willen weten waarom dit bedrijf bestaat. En winst maken, is
dan niet het goede antwoord. Want daarvoor komen zij niet uit hun bed.”

CARRIÈREJOURNAAL
Bart
Brenninkmeijer
(45) is bij adviesorganisatie
Mercer Nederland verantwoordelijk
geworden voor het middenen kleinbedrijf op het gebied
van zorg en inkomen. Hij is
afkomstig van Van Lanschot
Chabot, waar hij de functie
bekleedde van directeur
employee benefits. Daarvoor was hij werkzaam bij
Aon.
***
Hans Kamps (62) is benoemd tot bestuursvoorzitter van het
advies- en
kenniscentrum SNPI.
Kamps, directeur en eigenaar van B&A
groep, houdt ervan ondernemerschap en bestuurlijke
functies te combineren. Zo
was hij tot vorig jaar kroonlid van de SER.
***
Peter Verkoulen (48) is
aangesteld als ceo van de
Smart Services Campus in
Heerlen. Hij heeft veel ervaring met strategische groeiprojecten op het snijvlak van

ict en bedrijfsvoering. Tot
voor kort was
hij senior vice
president bij
Atos.
***
Anthony Ruys (68) is de
nieuwe voorzitter van het
bestuur van Museum Beelden aan Zee.
Hij was eerder onder
meer werkzaam bij
Unilever en
van 1993 tot
2005 bij Heineken, waar hij vanaf 2002
voorzitter van de raad van
bestuur was. Hij is tevens
commissaris bij de Intertrust Group en was eerder
lid van de raad van toezicht
van het Rijksmuseum.
***
Hans Taal (44) is directielid
geworden bij
Aon Risk Solutions. Als CCO
ligt zijn focus
op het nationale segment van
het bedrijf. Taal
is al 20 jaar werkzaam bij
Aon, het meest recent in de
rol van managing director
voor alle regiokantoren.
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WERVING EN EMPLOYER BRANDING
VIA LANDELIJKE PRINT MEDIA

GROOT BEREIK ONDER HOOGOPGELEIDEN
Metro is een gratis krant met een aansprekende inhoud voor een hoogopgeleide doelgroep met brede interesses. Metro
houdt bijna 1,2 miljoen lezers elke dag op de hoogte van het laatste nieuws, zowel landelijk als regionaal. Metro bereikt
1.007.000 mensen binnen de beroepsbevolking (m/v 18-65 jaar).
Iedere maandag verschijnt in Metro de carrièrepagina. Hierin combineert Metro personeelsuitingen met arbeidsmarktartikelen die relevant zijn voor de moderne doelgroep. Metro wordt internationaal in 22 landen verspreid. Metro is een
wereldkrant, met wereldnieuws. Eén metro wordt gemiddeld door vier mensen gelezen.
2=1
Een personeelsuiting in Metro is altijd inclusief herplaatsing. Zo bieden wij nog meer bereik om de juiste kandidaat voor uw
vacature te vinden.
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WERVING EN EMPLOYER BRANDING
VIA LANDELIJKE PRINT MEDIA

DOELGROEPGERICHTE SPECIALS IN DE METRO
Om ook specifieke niche doelgroepen te informeren biedt de Telegraaf Media Groep gedurende het jaar diverse arbeidsmarkt
specials. In deze Special wordt dan extra redactionele aandacht besteed aan een specifiek thema of specifieke doelgroep.
Ook is er een specialpage voor deze doelgroep en wordt er een evenement georganiseerd.
Arbeidsmarkt Specials najaar 2015
Verschijning

Special

Verschijningstitel

September

Onderwijs

Metro

September + Oktober

Techniekbedrijven

Metro

Oktober

Young Talent

Metro

TELEGRAAF MEDIA GROEP LANDELIJKE MEDIA
088 – 824 02 59
Arbeidsmarkt@tmg.nl
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WERVING EN EMPLOYER BRANDING
VIA REGIONALE MEDIA

REGIONALE DAGBLADEN VAN HOLLAND MEDIA COMBINATIE
Het arbeidsmarktportfolio van Holland Media Combinatie biedt u de grootste kans op een succesvolle vervulling van uw
vacatures. Logisch, mensen werken het liefst zo dicht mogelijk bij huis en oriënteren zich daarom via regionale en lokale
media.
Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad en De Gooi- en Eemlander bieden u een hoog
gegarandeerd bereik onder werkzoekenden uit de regio. Het Noordhollands Dagblad verschijnt in 8 edities: Helderse Courant,
Schager Courant, Dagblad voor West-Friesland, Enkhuizer Courant, Alkmaarsche Courant, Dagblad Kennemerland, Dagblad
Zaanstreek en Dagblad Waterland.
Onze regionale en lokale media blijven onverminderd de lijst aanvoeren als het gaat om oriëntatiebronnen bij het zoeken van
een nieuwe baan. Dit blijkt uit de meeste recente onderzoeksresultaten van Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA 2015).
U kiest voor een hoog bereik: de regionale dagbladen tellen 353.000 lezers uit de beroepsbevolking (m/v 18-65 jaar). De
dagbladensites hebben 326.000 unieke bezoekers per maand uit deze doelgroep (bron: NOA 2015).
Carrière in PLUS
In de zaterdagbijlage PLUS, sectie Werk, worden alle personeelsadvertenties geplaatst op geclusterde personeelsadvertentiepagina’s. Tegen een aantrekkelijke meerprijs is het mogelijk de personeelsadvertentie door te plaatsen in een huis-aanhuiskrant.
Basistarieven (full color) zijn opvraagbaar via www.hollandmediacombinatie.nl/formatenentarieven/ of neem hiervoor contact
op met één van onze accountmanagers.

HOLLAND MEDIA COMBINATIE REGIONALE MEDIA
072 519 6305
pag@hollandmediacombinatie.nl
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DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN EN TRENDS BINNEN
ARBEIDSMARKT ONTVANGT U IN HET WERKGEVERSCAFÉ

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van personeelswerving en -behoud?
Bezoek dan het WerkgeversCafé, hét regionale (netwerk)evenement voor werkgevers en arbeidsmarktprofessionals.
Meer informatie over het eerstvolgende WerkgeversCafé op: www.hollandmediacombinatie.nl/werkgeverscafe/

HOLLAND MEDIA COMBINATIE REGIONALE MEDIA
072 - 519 6305
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