
 
 
 
 
Een vacature op de website van Recruitment met Charlie. 
 
De arbeidsmarkt is krap en wordt steeds krapper. Jij bent hard op zoek naar een nieuwe collega. 
Wellicht kan Recruitment met Charlie je helpen! Door mijn ervaring als recruiter maar ook als blogger 
schrijf ik veel teksten, zo ook vacatureteksten. En door mijn grote netwerk en het consistent plaatsen 
van updates op LinkedIn is mijn zichtbaarheid al jaren één van mijn sterke punten. 
 
Daar kan jij nu van profiteren! Een samenwerking met Recruitment met Charlie. Er zijn nu twee 
pakketten waar jij uit kan kiezen om ervoor te zorgen dat jouw vacature meer gezien en wellicht ook 
ingevuld wordt.  
 
Pakket 1: 

- Een vacature wordt met jouw bedrijfsnaam, logo en jouw contactgegevens geplaats op de 
website van Recruitment met Charlie;  

- De tekst wordt door jou aangedragen en we kijken samen naar eventuele verbeterpunten; 
- De vacature wordt gedeeld via de LinkedIn pagina’s van Recruitment met Charlie, de 

persoonlijke pagina van Charlie Windhorst en een maandelijkse nieuwsbrief; 
- Kosten voor dit pakket zijn normaal gesproken €249,- exclusief btw maar nu betaal je maar 

€199,- exclusief btw. 
 
Pakket 2: 

- Een vacature wordt met jouw bedrijfsnaam, logo en jouw contactgegevens geplaats op de 
website van Recruitment met Charlie;  

- De tekst wordt door jou aangedragen en we kijken samen naar eventuele verbeterpunten; 
- De vacature wordt gedeeld via de LinkedIn pagina’s van Recruitment met Charlie en de 

persoonlijke pagina van Charlie Windhorst; 
- We plannen een digitaal consult in van 2 uur waarin we samen door jullie huidige recruitment 

strategie lopen en kijken welke verbeteringen we kunnen aanbrengen. Denk hierbij niet alleen 
aan zichtbaarheid voor je vacature, maar ook aan referral recruitment, de candidate journey en 
employer branding.  

- Kosten voor dit pakket zijn normaal gesproken €499,- exclusief btw maar nu betaal je maar 
€399,- exclusief btw. 

 
Enkele voordelen op een rij: 

- De sollicitanten solliciteren direct bij jou, jij bent dus de baas over het proces en bepaald wie je 
wel en niet op gesprek uitnodigt; 

- Charlie heeft bijna 16.000 connecties op LinkedIn waardoor updates over het algemeen tussen 
de 5.000 en 20.000 views hebben; 

- Charlie heeft minimaal 2.000 profielbezoekers per 90 dagen op LinkedIn; 
- Recruitment met Charlie promoot jouw naam in zijn netwerk, dat levert in ieder geval meer 

naamsbekendheid en zichtbaarheid op. Garantie op het invullen van de vacature kunnen we 
niet geven. 

 
Neem vrijblijvend eens contact op met Charlie via 06 – 36 30 42 35 of clwindhorst@hotmail.com. 


