
Jouw reis naar een 

goede Employer 

Branding strategie 

Heb jij de uitdaging om de juiste mensen te vinden voor jouw 

vacatures? Wordt er maar niet gesolliciteerd? Matcht je 

online uitstraling niet met de échte identiteit? De reis naar 

een goede Employer Branding strategie kan hobbelig zijn, 

maar de eindbestemming is de moeite waard! 
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Online strategie & inzet van campagne

Waar is jouw doelgroep te vinden? En hoe kun je ze het beste 

bereiken? Door op de juiste kanalen een aansprekende 

boodschap te tonen, spreek je jouw doelgroep aan. 

Juiste plek op het juiste 

moment
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Nieuwe website óf verbeterplan huidige website

Wat is de eerste indruk die de doelgroep van je krijgt op de 

website? Vindt jouw doelgroep de juiste weg door de website 

en krijgen ze een goede indruk van wie je bent? 

Een goede (werkenbij) 

website
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Merkwaarden & -positie workshop

Wie ben je? Wat maakt jou uniek?  

En, draag je goed uit wie je bent? Begin een zoektocht naar 

antwoorden op deze vragen. 

Bepaal je merkidentiteit

Zodra je weet wat jouw organisatie nodig heeft, kunnen 

we alle ingrediënten samenvoegen in de ideale Employer 

Branding strategie. Samen gaan we onderweg naar de 

beste sollicitanten voor jouw organisatie.

Neem contact op met 026 - 383 0734  

of mail naar julia@perplex.nl

Laten we het samen doen! Klaar voor jouw reis?
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Optimalisatie & Dashboarding

Maar, hoe is hij/zij binnengekomen? Welke processen kunnen 

we nog verbeteren? Hoe zorgen we ervoor dat we nóg meer 

sollicitanten binnenhalen?

Yes, een sollicitatie! 
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Content & marketingstrategie

Hoe val jij op tussen alle andere werkgevers en wat maakt je 

uniek en aantrekkelijk voor de doelgroep? Hoe kun je dit op 

de juiste manier delen zonder in clichés te vervallen? 

Wat maakt jou uniek?
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Persona workshop

Wat voor mensen wil je aannemen en wat kenmerkt deze 

mensen? En, waar liggen je prioriteiten? Breng terug tot 

persona’s met heldere en specifieke kenmerken. 

Wie is je doelgroep?

0

Employer Branding workshop

Is je proces wel op orde? In een Employer Branding workshop 

brengen we de touchpoints binnen de journey in kaart en 

komen we erachter wat de verbeterpunten zijn. 

Employer Branding Journey


