Zo werkt het

Waarom Recque?


Groot netwerk van ervaren en hoogopgeleide

Ons Resource Team gaat proactief op zoek naar de
beste kandidaten voor alle vacatures die u op Recque
plaatst.

sales en marketing specialisten




Ons gespecialiseerde en ervaren Resource
Team zoekt pro-actief en gericht voor u naar de
beste kandidaten

Daarnaast vinden de sales
en marketing specialisten,
dankzij
de
goede
vindbaarheid van Recque via
onder andere Google, de
vacatures natuurlijk ook zelf.

Unieke transparante werkwijze - u krijgt
open cv’s en de kandidaat weet vanaf het begin al
voor welk bedrijf hij kiest.



Recque biedt verrassend lage prijzen!
Gemiddeld 75% lager dan recruitmentbureaus



kunnen alleen
directe
werkgevers adverteren. Uw vacature wordt dus
niet overschaduwd door de vele vacatures van
werving- en selectiebureaus



Vele mogelijkheden voor extra exposure zoals
banners, vermelding als Topwerkgever en mailings

Op

+ UITNODIGEN

U kunt met één
simpele druk op de
AL UITGENODIGD
knop aan ons laten
weten of u deze
kandidaat op gesprek uit wil nodigen of niet. Wij nemen
dan contact op met de kandidaat.

Recque.nl

KANDIDAAT IS

Om een jaar lang vrijblijvend gebruik te maken van deze
services (het plaatsen van vacatures, zoektocht door
ons Resource Team, uitnodigen van kandidaten etc.)
vragen wij slechts een kleine vergoeding:

Testimonial van

< 5 vacatures plaatsen op Recque.nl
Onbeperkt vacatures plaatsen op Recque.nl

“Voor ons werkt Bonque (de grote broer van Recque,
gespecialiseerd in IT vacatures, [red.]) als een
combinatie
tussen
een
jobsite
en
een
recruitmentbureau. Kandidaten solliciteren zelf, maar
worden wel gevonden door het resourceteam.
Daarnaast zijn de kosten veel lager dan een aanname
via een bureau. Wij hebben Bonque en de
dienstverlening van Ruben ervaren als een welkome
aanvulling op onze eigen activiteiten en verwachten
ook in de toekomst van deze diensten gebruik te
maken.”

|

T 020 5300500

€ 490
€ 990

U betaalt alléén voor de door ons aangedragen
kandidaten als u besluit om ze in dienst te nemen.
Recque rekent hiervoor bovendien een verrassend
lage, vaste prijs!
Aannemen sales of marketing professional

€ 2490

Recque is hiermee gemiddeld 75% goedkoper dan
recruitmentbureaus. Wel de voordelen, niet de nadelen.

- Max Krajenbrink, Senior Recruiter
ING Investment Management

w w w. r e c q u e . n l
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TO

Wij nemen u alle zorgen uit handen. Wanneer een
kandidaat wil solliciteren krijgt u hiervan per e-mail
bericht.
In deze
e-mail
vindt
u alle
AFWIJZEN
essentiële informatie
over de kandidaat.

Hoge vindbaarheid Recque.nl - wij vinden
kandidaten niet alleen, zij vinden ons ook



P

TO

|

F 020 5300599

|

info@recque.nl

De diensten van Recque
Vacatures plaatsen
Upload je cv!

Plaats uw vacatures op Recque.nl om ervaren en

Zoek vacatures [671]

Plaats of postcode

Bijvoorbeeld: Recruitment specialist

Bijvoorbeeld: Den Haag of 3582

Vacature plaatsen

zoeken

hoogopgeleide specialisten te bereiken. Ons Resource

Uitgebreid zoeken

Home / Vacatures / Recruitment, Amsterdam, 50 km

+

aandacht van alle geschikte kandidaten in ons netwerk.

70 vacatures gevonden

Trefwoorden
Finance recruiter

+

Team brengt uw vacatures ook altijd pro-actief onder de

Amsterdam

Maakt u van uw vacature een Topvacature? Dan wordt

Datum

50 km

Amsterdam, 10-01-2012

Sed laoreet sem justo, a sodales mauris. Sed vehicula ornare turpis at pellentesque. Proin
egestas imperdiet odio, a volutpat enim dictum congue.... lees verder

Ervaringsniveau

deze uitgelicht en bovenaan het vacature-overzicht

Oplopend

TOP VACATURE: Marketing Specialist

+

Plaats of Postcode

Sorteer op:

Toon op kaart

+

Recruitment specialist

COMPANY
Recruitment for you

Deel deze vacature

Senior

42

Medior

28

Junior

52

Recruitment Specialist

Direct solliciteren

Amsterdam, 10-01-2012

Sed laoreet sem justo, a sodales mauris. Sed vehicula ornare turpis at pellentesque. Proin
egestas imperdiet odio, a volutpat enim dictum congue.... lees verder

geplaatst. Zo trekt u de meeste aandacht!

COMPANY
Recruitment for you

Deel deze vacature

Direct solliciteren

Medior Recruitment Specialist

Amsterdam,

Sed laoreet sem justo, a sodales mauris. Sed vehicula ornare turpis at pellentesque. Proin
egestas imperdiet odio, a volutpat enim dictum congue.... lees verder

COMPANY
Recruitment for you

Deel deze vacature

Topwerkgever

Upload je cv!

Recque heeft op de homepage een blok met logo’s van

Zoek vacatures [671]

Plaats of postcode

Bijvoorbeeld: Recruitment specialist

Bijvoorbeeld: Den Haag of 3582

Direct solliciteren

Vacature plaatsen

zoeken

Topwerkgevers. U kunt ervoor kiezen om er hier een van

Uitgebreid zoeken

Topwerkgevers

te worden! Alle werkzoekende kandidaten zien zo in één

REC

oogopslag dat uw organisatie een aanrader is. Het logo

Topvacatures

Senior intercedent REC Company

COMPANY
IT Technologies for you

Marketing Consultant Job Company

Job Company

Junior recruiter Every Business
Sales specialist Internet Company

Every

linkt naar uw uitgebreide bedrijfsproﬁel met uw vacante

Business

Recruitment Consultant REC Company

Toon alle Topwerkgevers

posities. Het bedrijfsproﬁel blijft zolang u Topwerkgever

Toon alle Topvacatures

Home

bent kosteloos staan, zodat de kandidaten alles over uw

Bij Recque heeft u inzage in
kandidaten feedback, het
aantal sollicitaties, views,
Open en transparant
reacties en de ratio’s hierbij.
Groot netwerk

Kandidaten

Werkgever

Vacature categorieën
ICT
Finance
Farma
Logistiek
Marketing & Sales

bedrijf kunnen lezen.

163
13
39
25
40

Contact

Alleen directe werkgevers en daadwerkelijk vacante vacatures

Van zowel ervaren
recruitmentwerkgevers

recruitment

specialisten

als

vooraanstaande

Proactief Resource Team

Ontvang sollicitaties van actief én latent werkzoekenden

Banner
Upload je cv!

Recque garandeert optimale exposure op onze site
wanneer u gebruik maakt van bannering. Hiervoor zijn

Zoek vacatures [671]

Plaats of postcode

Bijvoorbeeld: Recruitment specialist

Bijvoorbeeld: Den Haag of 3582

Vacature plaatsen

zoeken

ruimtes beschikbaar van 468 bij 60 pixels. Uw banner

Kom werken bij

kan gericht worden geplaatst, zodat u alleen de voor u

Uitgebreid zoeken

COMPANY

COMPANY

Recruitment for you

Recruitment for you

zoekt marketeers

Home / Vacatures / Recruitment, Amsterdam, 50 km

+

70 vacatures gevonden

Trefwoorden
Finance recruiter

+

relevante kandidaten bereikt. Door op de banner te
klikken wordt de specialist doorgelinkt naar uw

+

Recruitment specialist

Amsterdam

bedrijfsproﬁel en vacante posities. Deze manier van

+

Plaats of Postcode
50 km

Sorteer op:

Oplopend

TOP VACATURE: Marketing Specialist

Amsterdam, 10-01-2012

Sed laoreet sem justo, a sodales mauris. Sed vehicula ornare turpis at pellentesque. Proin
egestas imperdiet odio, a volutpat enim dictum congue.... lees verder

Ervaringsniveau

werven levert veruit de meeste views op!

Datum

Toon op kaart

Deel deze vacature

Senior

42

Medior

28

Junior

52

Recruitment Specialist

Deel deze vacature

|

T 020 5300500

|

F 020 5300599

Recruitment for you

Direct solliciteren

Amsterdam, 10-01-2012

Sed laoreet sem justo, a sodales mauris. Sed vehicula ornare turpis at pellentesque. Proin
egestas imperdiet odio, a volutpat enim dictum congue.... lees verder

w w w. r e c q u e . n l

COMPANY

|

COMPANY
Recruitment for you

Direct solliciteren

info@recque.nl

De diensten van Recque
Extensive Search
Bereik de acuut en latent werkzoekende kandidaten
Nieuwsbrief

met Extensive Search. Een senior lid van ons Resource

REC Company zoekt een nieuwe recruiter!

Team gaat hierbij exclusief voor uw organisatie

COMPANY

REC

geschikte kandidaten zoeken en enthousiasmeren. Ook
zal uw vacature worden opgenomen in een mailing aan

IT Technologies for you

Over REC Company

REC Company is een succesvol bedrijf in het hartje van Amsterdam. Phasellus dictum turpis vitae purus
semper pellentesque. Mauris scelerisque condimentum risus, ut pretium lorem aliquam sed. Integer
lobortis fermentum mi in luctus. Nulla nisl ante, venenatis eu consectetur fringilla, aliquam quis purus.
Praesent turpis est, gravida in pellentesque non, lobortis sit amet urna. Sed turpis lorem, lacinia eu feugiat
vel, mollis nec orci. Praesent massa odio, eleifend vel luctus ut, dictum lacinia nibh. Nulla in nisl tortor, sit
amet commodo tortor. Morbi vehicula dictum leo eget sollicitudin. Nunc et purus in urna tempus euismod.

sales en marketing specialisten uit uw gewenste regio
en vakgebied. Op deze manier bereikt u in één keer alle

De vacature

Nulla molestie, tortor eu dignissim aliquet, elit arcu congue quam, at ornare eros massa sed tortor.
Suspendisse ac magna. Curabitur et purus quam, in ultrices leo. Aliquam fermentum eros ut nulla
commodo tincidunt. Aliquam et leo et nisi adipiscing consectetur. Nullam blandit erat ut sem sollicitudin
placerat. Proin pellentesque, nibh vel tincidunt interdum, risus odio hendrerit augue, at luctus lorem neque
eget

relevante kandidaten binnen onze database.

Aannemen sales of marketing specialist
Bij Recque betaalt u uitsluitend voor een door ons
aangedragen kandidaat als u zelf besluit om diegene in
dienst te nemen. Dit geeft u de vrijheid om zoveel
kandidaten op gesprek uit te nodigen als u zelf wenst.
Hierbij is Recque gemiddeld 75% goedkoper dan
recruitmentbureaus!

All Inclusive Pakket
Recque biedt naast de losse diensten ook een All

Inbegrepen bij het All Inclusive pakket is onder andere:

Inclusive Pakket. Het All-in pakket biedt u een



Onbeperkt vacatures plaatsen zonder administratiekosten

compleet pakket waarmee u gebruik kunt maken



Ons Resource Team gaat gericht op zoek naar kandidaten

van alle diensten van Recque tegen een



Vermelding als Topwerkgever op de homepage van Recque

gereduceerd tarief. Wanneer u meerdere



Banner op Recque.nl (Recque zou deze kunnen maken)

kandidaten zoekt is het All-in pakket de beste



Gerichte

manier om kosten, energie en tijd te besparen.



Geen extra kosten bij het aannemen van een kandidaat

w w w. r e c q u e . n l
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T 020 5300500

|

mailing

met

F 020 5300599

link

|

naar

uw

vacatures

info@recque.nl

Prijsoverzicht
Prijs per:

Item

Maand

Week

Kwartaal

Half jaar

Standaardpakket
< 5 vacatures

Jaar
€ 490

Standaardpakket
onbeperkt
Topvacature

€ 490

€ 990

Bedrijfsproﬁel

€ 250

€ 890

Topwerkgever
incl. bedrijfsproﬁel

€ 290

€ 990

Banner
incl. bedrijfsproﬁel

€ 750

€ 2490

Extensive search

€ 2490

Aannemen sales of
marketing professional

€ 2490

€ 890

€ 990

€ 3990

€ 4990

All-in pakket bij
<1500 werknemers

€ 4990

€ 8990

€ 14990

All-in pakket bij
≥1500 werknemers

€ 7500

€ 13500

€ 24990

Een greep uit de bedrijven die al werknemers hebben gevonden via Bonque, de grote broer van Recque:

Heeft u interesse in of vragen over de services van Recque? Neem dan contact op met onze Business Consultants.

w w w. r e c q u e . n l
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T 020 5300500
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F 020 5300599
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info@recque.nl

