
VACATURE
VIDEO’S



‘’Potentiële kandidaten willen zien waar ze  
mee te maken hebben en wat een bedrijf 

ze te bieden heeft’’

Een vacature plaatsen en rustig afwachten tot de 
reacties binnenstromen, dat is niet meer van deze tijd. 

Potentiële kandidaten willen zien waar ze mee te 
maken hebben en wat een bedrijf ze te bieden heeft. 
Een statische vacaturetekst schiet hierin vaak tekort. 

Mensen zijn nu eenmaal visueel ingesteld en hebben 
meer gevoel bij beeld dan bij alleen mooie woorden.

Videovacatures

Vacature video’s brengen een vacaturetekst tot leven. 
Een algemene indruk van het bedrijf, de 
werkzaamheden, de afdeling en natuurlijk de functie 
eisen, kunnen op een beeldende wijze overgebracht 
worden in een videovacature. 

Dit is dan ook dé manier om uw vacature en hiermee 
direct ook uw bedrijf te presenteren aan de 
buitenwereld. 

Waarom vacature video’s?

Het realiseren van een vacature video begint met het 
inzichtelijk krijgen van de vacature die wordt uitgezet en 
natuurlijk uw wensen. 

Met deze informatie op zak, gaan wij aan de slag met het 
schrijven van een script voor uw vacature video. Vervolgens 
krijgt u dit script te zien en wordt eventueel nog een en ander 
aangepast. 
Zodra het script definitief is, maken wij een planning met hierin 
meteen een indicatie van het oplevermoment van de video. 
Dan is het zover, we kunnen starten met de opnames! 

Zodra alles is opgenomen, wordt volgens planning gestart met 
de montage van de beelden. 
Na het opleveren van de eerste versie van de video, worden 
eventuele laatste aanpassingen doorgevoerd en is de video 
gereed voor gebruik!

Hoe pakken we dit aan?



Brengt een vacaturetekst tot leven;

Potentiele nieuwe medewerkers hebben direct een beeld bij de 
functie én het bedrijf en eventueel team waar ze zullen gaan 
werken;

Geeft de mogelijkheid ook aandacht te schenken aan andere 
belangrijke zaken, buiten de functie eisen;

Draagt bij aan uw ‘employer brand’;

Met toevoeging van animatie wordt de videovacature levendig 
én extra duidelijk;

Een vacature video kan gemakkelijk gedeeld worden via 
bijvoorbeeld social media, dit vergroot het bereik van uw 
vacature. 

Verhoogd de online vindbaarheid van uw vacature

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van vacature video’s? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op!

Nieuwsgierig geworden?
Kijk voor voorbeelden op onze website!

www.hrviacare.nl  010 206 2020  info@hrviacare.nl

De voordelen op een rijtje


