
Oostlandwerkt.nl zet zich in om bedrijven en 
inwoners binnen Oostland op arbeidsniveau bij 
elkaar te brengen. Van directeur tot administrateur, 
van loodgieter tot consultant: voor iedereen is er 
een uitdaging op fietsafstand, alleen is dit soms lastig 
te vinden. Vandaar dit platform, Oostlandwerkt.nl.

Dit platform is dus bedoeld om makkelijker en beter 
passende kandidaten te vinden voor openstaande 
posities binnen uw organisatie. Alle soorten 
vacatures kunnen geplaatst worden op onze 
website, denkend aan: fulltime banen, parttime 
banen, stage plaatsen, interim banen, bijbanen en 
weekendkrachten.

Kennismaken en Oriëntatie
Bij een eerste samenwerking komen wij (bij voorkeur) 
bij uw organisatie langs voor een kennismaking. Eerst 
telefonisch overleggen? Ook dat kan! Tijdens ons 
gesprek krijgt u, voorafgaand aan onze samenwerking 
in de zoektocht naar de juiste professional, ook een 
beter gevoel en kunnen wij optimaal bepalen hoe wij 
u het beste kunnen helpen. 

Wij bepalen samen met u de gezamenlijke doelen en 
bespreken hoe wij samen het beste resultaat gaan 
behalen. Uiteraard is er alle tijd en ruimte om verder 
te sparren over andere HR- of Personeelszaken 
indien hier behoefte aan is. Laten we elkaar verder 
helpen! Aan het einde van deze kennismaking hebben 
wij voldoende informatie om uw bedrijfspagina voor 
u in te richten.

  

VACATURE SCHRIJVEN - HULP

Het is niet altijd even makkelijk om een vacature te schrijven. Vaak is het lastig om te formuleren 
wat u nodig heeft en soms is ook dat lastig te bepalen. Vanuit onze ervaring willen wij u hierbij 
helpen. Wij stellen een consultant ter beschikking om samen met u de vacature in te richten en te 
schrijven. Uiteraard zitten hier geen extra kosten aan verbonden. Onze hulp blijven wij aanbieden, 
of het nu de eerste, tweede of zesde vacature is. Wij zullen altijd hulp bieden bij het schrijven van 
een pakkende vacaturetekst.

VACATURE DOORSTUREN

U stuurt de vacature naar info@oostlandwerkt.nl en wij doen de rest: van publicatie op de website, 
het creëren van aandacht op sociale media tot het op een creatieve manier aanspreken van jouw 
doelgroep. Als de juiste kandidaat in het Oostland woont, zal hij jouw bedrijfsnaam en de vacature 
te zien krijgen. Jouw rol hierin op dat moment? Wij doen ons werk, zodat jij je kan focussen op jouw 
werkzaamheden.

SOLLICITATIE GESPREKKEN

Wij hebben de vacature inmiddels online gezet (binnen 24 uur). De eerste potentiële kandidaten zijn 
daarmee al snel bereikt. Zijn kandidaten geïnteresseerd? Mooi! Dan ontvangt u sollicitaties direct 
bij u in de mailbox. Geen partij of consultant die daartussen zit. U houdt alles zelf in de hand. Ziet u 
dit graag anders? Laat dit dan even weten, dan passen wij onze dienstverlening voor u aan.
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Wat nu?
Heeft u interesse in een kennismaking? 

Bel dan naar +31 10 764 0936/ +31 6 453 725 60 

of mail ons naar info@oostlandwerkt.nl t.a.v. Sam 

van der Burg. Dan plannen wij op kort termijn een 

afspraak in om samen te bepalen hoe wij u het 

beste kunnen helpen.

Hartelijke groet, 

Team Oostland werkt
We hopen snel met u in contact 
te komen!
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