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Afwijzing

78,18%

4. 5 Grootste valkuilen op LinkedIn

1.
2.

78,18% van de sollicitanten wordt afgewezen na het insturen van een
sollicitatiebrief en CV. 60% van de sollicitanten die worden uitgenodigd
voor een gesprek komt niet verder dan een eerste gesprek. 2 van de
10 procedures worden opnieuw opgestart omdat de juiste kandidaat niet
is gevonden.
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2.

je hebt geen (goede) proﬁelfoto
je hebt een saaie headline
je gebruikt niet de juiste keywords in je proﬁel
je proﬁel is niet openbaar of je hebt gewoon geen LinkedIn

Wervingskanalen

Wervingskanalen die worden gebruikt voor het vinden van een
kandidaat:
39%

35%

15%

onbekende kandidaten
via gepubliceerde vacatures
bekende kandidaten
uit het netwerk
3.

je hebt bijna geen connecties

5. Werkzoekenden vs. vacatures
In 2013 zijn er 696.000 werkzoekenden
maar zijn er slechts 641.000 vacatures
beschikbaar.

11%

onbekend
wervingskanaal

6. Recruiters & social media
Ook recruiters maken gebruik van social media. LinkedIn
Facebook en Twitter worden het meest gebruikt:

kandidaten via
W&S/UZB

97%

Tijdsindeling solliciteren

22%

27%

Tijdsindeling van een sollicitant tijdens het zoeken naar een baan:
50%

20%
reageren op gepubliceerde
vacatures

actief netwerken

reageren via
de zijdeur

Contactgegevens

20%

10%

het updaten van
je instrumenten;
cv, linkedin,
motivatie

Recruiters spelen een belangrijke rol bij het vervullen
van een vacature. 64% van de recruiters gebruikt
alleen LinkedIn om een geschikte kandidaat te vinden.

7. JobBootcamp
JobBootcamp is voor iedereen die slagvaardig wil solliciteren.
Wij voorzien je van de juiste kennis om die sollicitatie succesvol
aan te pakken.

Wat JobBootcamp uniek maakt?
JobBootcamp
Concordiastraat 68 studio 126
3551 EM Utrecht

Wij leren je jezelf goed presenteren, zowel op papier als
tijdens een gesprek.
Wij leren je actief je (digitale) netwerk te gebruiken om een

website:
www.jobbootcamp.nl
email:
info@jobbootcamp.nl
telefoonnummer: 030 737 08 45

baan te vinden. Hier liggen je grootste kansen!
Wij leren je hoe je speciﬁek in kan spelen op de behoefte van
het bedrijf, de vacature en je gesprekspartners.

