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Fee Senior
(5+ jaren ervaring)

€ 7.000

Fee Junior
(0-2 jaar ervaring)

€ 3.000

Fee Medior
(2-5 jaar ervaring)

€ 5.000

Searchproject(en)

Geef een enorme boost aan de uitgezette 
vacature door middel van een search! Wat houdt 
het in? We doen een exclusieve zoekopdracht 
voor een specifiek profiel met hoge urgentie. Door 
actieve benadering, duidelijke communicatie en 
het inzetten van de juiste tools, zorgen we voor 
een instroom van kandidaten met een 80-100% 
match aan de vacaturespecificaties.

Vaste lage fees

We hanteren altijd vaste lage fees bij Cooder, 
zo creëren we vooraf duidelijkheid bij het 
recruitmentproces. Je komt dus achteraf nooit 
voor financiële verrassingen te staan en weet 
precies waar je aan toe bent. 

Reactieve & proactieve
benadering

Kwaliteit boven kwantiteit. Jij wilt de perfecte 
kandidaat, wij willen die kandidaat aan je 
voorstellen. Hoe doen we dat? Door middel van 
ons netwerk bestaande uit 30.000 hoogopgeleide 
professionals. Wij selecteren, kwalificeren én 
enthousiasmeren de kandidaat, op basis van 
intrinsieke motivatie en werkgeluk.  

Wat kan je verwachten?
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Marketing & Social Media

Naast dat ons salesteam actief voor je aan de 
slag gaat, is ook ons marketingteam hard voor 
je bezig! Content is key, en dat snappen we bij 
Cooder. We plaatsen jullie vacature op ons eigen 
jobboard met gemiddeld 10.000 bezoekers per 
maand. We voeren daarnaast online campagnes 
op social media én plaatsen jullie vacatures op 
kwalitatieve en externe jobboards. Op die manier 
maximaliseren wij het bereik van onze vacatures. 

Sparringpartner met
échte marktkennis

Je krijgt één vast aanspreekpunt toegewezen: een 
marktexpert in jullie vacaturecategorie. Iemand 
die niet alleen de markt kent, maar er ook écht 
thuis in is. Zo verzekeren we je van kwaliteit 
binnen onze samenwerking en focussen we op 
een partnerschap voor de lange termijn.

Aantrekkelijke en
transparante vacatures

Met eerlijke en aantrekkelijke vacatures trek
je geschikte kandidaten aan. Dat is precies 
waar we met Cooder op inspelen. Jullie kunnen 
doorlopend (onbeperkt) vacatures publiceren op 
ons platform. Jullie zorgen voor de informatie, 
wij zorgen voor de rest. Zo verzekeren we jou 
en de kandidaat van aantrekkelijke en volledige, 
transparante vacatures.
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Premium 4

€ 4.500 /4 mnd

Premium 8

€ 7.500 /8 mnd

Premium 12

€ 10.000 /12 mnd

Zo snel mogelijk de  
doelstelling van één hire 
behalen, waarbij wij álle 
middelen inzetten.

Zo snel mogelijk de  
doelstelling van twee hires 
behalen, waarbij wij álle 
middelen inzetten.

Zo snel mogelijk de  
doelstelling van drie hires 
behalen, waarbij wij álle 
middelen inzetten.

Pakketten

*Aanname fee € 3000 - € 7000

Intake online of  
op locatie

1 Search

Intakegesprek

Persoonlijke consultant

Proactieve werving

Vacatures op maat

Jobboard posts

Intake online of  
op locatie

2 Searches

Intakegesprek

Persoonlijke consultant

Proactieve werving

Vacatures op maat

Jobboard posts

Intake online of  
op locatie

3 Searches

Intakegesprek

Persoonlijke consultant

Proactieve werving

Vacatures op maat

Jobboard posts

*Aanname fee € 3000 - € 7000 *Aanname fee € 3000 - € 7000
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Waarom Cooder?

Werkgeluk

Samen met onze kandidaten zoeken we 
naar werkgeluk. Dit gebeurt niet alleen 
richting de kandidaat. Hierin ben jij, als 
klant, net zo belangrijk. Ook jij zoekt 
iemand die past bij het bedrijf en die het 
werkgeluk binnen jouw bedrijf versterkt.

Geen verrassingen

Tijdens het gehele proces zijn we 
voortdurend met je in contact. Zo weet 
je precies waar je aan toe bent, en de 
kandidaat ook. Daarnaast doen we niet 
aan onduidelijke percentages. We
werken met vaste pakketten diens 
prijzen bij jou op voorhand bekend zijn. 
Klinkt goed, toch?

Ons eigen jobboard

Jouw online zichtbaarheid staat bij 
ons op nummer één. We plaatsen al 
jullie vacatures op onze job site met 
maandelijks tussen de 10.000 en 
15.000 relevante bezoekers. Niks meer 
aan doen dus.

Langetermijnrelaties

Wij gaan voor een samenwerking op de 
lange termijn. Nee, dat zijn niet alleen 
mooie woorden. Hier hebben we ons 
unieke concept op gebaseerd. Daarnaast 
gaan we actief voor je aan de slag én 
denken we met je mee om het beste 
resultaat te behalen.

Hulp nodig? 

Wij staan altijd klaar  
om jou te helpen!

NL: +31 (0)20 262 3250 
BE: +32 (0)33 03 78 33

info@cooderjobs.com

www.cooderjobs.com

tel:+310202623250 
tel:+32033037833
mailto:info%40cooderjobs.com%20?subject=
http://www.cooderjobs.com 

