In 4 stappen personeel werven
succesvol
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Strategische
personeelsplanning

Functieprofiel

Employer branding

Doelgroeponderzoek

Breng in kaart waar je nu
staat, waar je (weer) naartoe
wilt groeien en welke capaciteiten en kennis nog ontbreken om dat te bereiken. Moet
je wel nieuwe talenten
aannemen of kun je huidig personeel opleiden of
ontwikkelen?

Als je echt nieuw talent mist
ga je aan de slag met één of
meerdere passende functieprofielen waarin je alle taken, verantwoordelijkheden,
competenties, kennis en
ervaring opneemt waarover
de ideale kandidaat moet beschikken/aan moet voldoen.

Vraag je af waarom medewerkers bij jou zouden willen
werken. Wat is je missie/
visie? Hoe draag je dat uit?
En hoe wil je bekendstaan?
Met een sterk ‘employer
brand’ val je op en trek je het
personeel aan dat past bij
het DNA van jouw bedrijf.

Doe online research, bevraag je huidige medewerkers en creëer een persona (of
ijkjpersoon). Op deze manier
weet je precies hoe de doelgroep van jouw vacature
eruitziet, wat ze leuk vinden,
hoe én waar je hen het best
benadert met de vacature.

Voor aanvang van
de eerste werkdag

Meer weten over
succesvol recruitment
in het mkb?

Vraag ons gratis e-book aan ‘Personeel werven tijdens en na corona’ via
please.nl/recruitment. Dit e-book staat bomvol interessante informatie, tips
én tools om jouw werving en selectieproces in deze bijzondere tijden te
optimaliseren. 		

Vacature opstellen
& verspreiden

Heb jij een eigen zaak? Ben jij van plan je eerste medewerker aan te nemen of ben je op zoek naar iemand ter aanvulling van je team? En sta je op het punt
om hiervoor een vacature uit te zetten? Allereerst: goed bezig ondernemer! Maar wacht even…, om je zoektocht naar een medewerker effectief en succesvol te
laten verlopen raden wij je aan de volgende 4 essentiële stappen te doorlopen.

Please ondersteunt ondernemers bij alle facetten van het werkgeven, ook bij het
vinden van nieuw personeel. Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op via
0492 - 388 888 of info@please.nl of lees verder op please.nl.
Tip! Bekijk ook andere interessante infographics op please.nl/please-infographics.

