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VOKA OPEN BEDRIJVENDAG

Dé ideale rekruteringstool
Ben je op zoek naar nieuwe medewerkers en wens je je vacatures op een originele manier in de kijker te plaatsen? Wens je
óók mensen te bereiken die misschien helemaal niet op zoek zijn maar toch overdonderd raken door je bedrijf? Wil je je als werkgever
profileren in eigen regio of ver daarbuiten? Wens je je eigen werknemers extra te motiveren? Dan is Voka Open Bedrijvendag hiervoor
dé ideale tool. Meer dan 550.000 bezoekers gaan op Voka Open Bedrijvendag op pad om bedrijven te ontdekken, voelen, proeven,
... of wandelen virtueel binnen bij bedrijven. Een uitgelezen kans dus om je te profileren als werkgever en je employer branding
imago een boost te geven.
Rekruteren via Voka Open Bedrijvendag is een slimme zet. Geen enkel ander evenement biedt de mogelijkheid aan
potentiële medewerkers om je bedrijf op een heel anonieme en vrijblijvende manier te ontdekken. Ze ontdekken wat je doet, wat de
job-inhoud is, wie de toekomstige collega’s zijn en hoe de sfeer zit; allemaal essentiële factoren om te beslissen of je ergens wel of
niet aan de slag wil. Zijn de kandidaten aangenaam verrast en misschien onverwacht geïnteresseerd om bij jou te komen werken?
Smeed dan het ijzer terwijl het warm is en motiveer de kandidaat op een leuke manier om zijn of haar gegevens achter te laten!

NIEUW!
Voka Open Bedrijvendag Virtueel, is een volledig nieuw online platform met een divers en mooi aanbod aan virtuele
rondleidingen. Naast onze sociale media kanalen kan de bezoeker nu op elk moment, waar dan ook, virtueel bedrijven bezoeken. Een
aanvullend alternatief voor iedereen die zijn honger naar bedrijfscultuur wenst te stillen. Zo trekken we Voka Open Bedrijvendag open
van het grootste ééndagsevenement van Vlaanderen & Brussel naar een beleving die 365 dagen per jaar, 24u op 24 beschikbaar is.
Zo brengen we ondernemerschap nòg dichter bij het grote publiek, op elk moment van de dag. Zo spreken we meteen ook de taal van
Generation Z, de toekomstige deelnemers op de arbeidsmarkt voor wie iets vaak niet bestaat als het niet digitaal beschikbaar is.
Het versterken van ons online aanbod geeft jou als bedrijf de mogelijkheid om jouw bedrijfsimago extra te boosten en is bovendien
de idéale rekruteringstool.
Voka Open Bedrijvendag virtueel is een innovatieve manier om je HR-processen te verbeteren en je employer branding
imago een boost te geven. De virtual tour kan worden ingezet binnen recruitment, onboarding en ontwikkeling. Een slimme
investering vandaag en dat zal evolueren naar een essentiële tool. Deze nieuwe technologie zal niet meer verdwijnen en beïnvloedt
meer dan ooit ons dagelijks leven.
Interesse om deel te nemen? Ontdek er alles over op www.openbedrijvendag.be & www.openbedrijvendagvirtueel.be

✔ Een unieke opportuniteit ✔ Vul je vacatures in ✔ Bereik de latent werkzoekende ✔ Profileer je als
topwerkgever ✔ Motiveer je eigen medewerkers ✔ Promoot de sfeer en je bedrijfscultuur

ZIJ ZIJN OVERTUIGD

We gebruiken deze
beelden in onze
Talent Acquisition,
bij de onboarding van
nieuwe
medewerkers en in
het kader van
bedrijfspresentaties.

Onze HR-corner was
een groot succes en
met net geen 4.000
bezoekers zijn we
erin geslaagd om
bijna alle openstaande vacatures
in te vullen.

Alexis Devlies
HR Business Partner - PepsiCo

Nico Strynck
Managing Director CFO

FOCUS OP MEDEWERKERS
Ondanks de nieuwste technologieën en integratie ervan binnen je onderneming, is je onderneming slechts zo succesvol als haar
medewerkers. Employer Branding heeft alles te maken met je reputatie als werkgever waarbij je imago centraal staat. Het is
aan de buitenwereld tonen wie je bent, waar je voor staat, welke richting je wil uitgaan, … Door te investeren in
employer branding vind je gemakkelijker de juiste kandidaten voor je vacatures en hou je hen ook langer aan boord. Het zorgt
ook voor een sterk engagement waarbij medewerkers overtuigd zijn van hun meerwaarde. Je medewerkers vormen zo je meest
loyale ambassadeurs. Ze zijn de drijvende kracht van je onderneming.
Hetgeen je medewerkers ervaren, begint al vanaf het aantrekken & aanwerven van potentiële kandidaten, de onboarding van
nieuwe medewerkers, het stimuleren en inzetten op hun ontwikkeling tot het uit dienst gaan. Bovendien draagt dit bij tot hun
welzijn en zo kan je het best inzetten op het behouden van je medewerkers. Een gemotiveerde medewerker dat dagelijks wordt
geïnspireerd, zorgt voor meer betrokkenheid en duurzame groei. Bovendien zijn je medewerkers de ware ambassadeurs van je
onderneming en dragen ze bij tot je werkgeversimago. Hierdoor wordt het makkelijker om potentiële medewerkers en nieuwe
talenten aan te trekken en te ontdekken. Toptalent aantrekken dankzij je sterk werkgeversmerk! Voka Open Bedrijvendag
is dé ideale tool om je medewerkers, je ware ambassadeurs, in de kijker te zetten tijdens de grootste
teambuilding van het jaar.

WIST JE DAT
Tijdens de allereerste We bovenop deze
virtuele editie meer voordelige tarieven
dan 350.000
nog eens 15%
online
extra korting
bezoekers ons
geven, wanneer
nieuw
je een fysieke en
digitaal platform
virtuele deelname
bezochten?
combineert?

Er jaarlijks +- 300
JOBS ingevuld
worden via Voka
Open Bedrijvendag?

Je een deelname
aan Voka Open
Bedrijvendag kan
koppelen aan een
eigen JOBDAG.

Een deelname
aan Voka Open
Bedrijvendag
dé ideale
teambuilding is?
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