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Onze doelstellingen
Work / Life
Minder afwezigheid en ziekte

Helpen om werknemers de perfecte 
balans te vinden tussen hun privé en 
hun werk. Hier hoort ook omgaan met 
collega’s bij.

HOE?
Bewustmaking via Work/life artikelen, 
activiteiten en bedrijfseigen acties

Sociaal
Iedereen aan het werk

Ondersteunen van NGO’s die inclusie 
op de werkvloer hoog in het vaandel 
dragen. 

HOE? 
Geven van logistieke support, 
promotiekanalen en financiële steun

Studie
minder drop-outs en meer 
knelpuntopleidingen

Studerende jongeren motiveren tot 
het hoogst haalbare en de drempel 
verlagen om studiehulp in te roepen. 

HOE?
Actief campagne voeren bij jongeren 
in hun eigen leefwereld

Loopbaan
Iedereen naar een hoger 
niveau

Mensen ondersteunen tijdens 
loopbaankeuzes en stimuleren tot 
volgen van bijkomende opleidingen

HOE?
Kandidaten motiveren in onze CV DB 
alsook administratief ondersteunen

Jobs & recruiting
We stellen alles in het werk om je 
vacatures in te vullen

Onze jobsite is het kloppend hart van 
WorkTalia. Hier matchen we de juiste 
persoon met jouw bedrijf. 

HOE? 
WorkTalia bereikt werknemers en 
werkzoekenden via haar eigen online 
magazines, gerichte acties, adverteren in 
zoekrobots en op sociale media.

Bovenstaande inspanningen samen met 
onze doelstellingen leveren een sterke 
basis aan kandidaten die dagelijks verder 
aangroeit.



Evelien
graduaat | fulltime

droomjob
zelf een collectie uitbrengen

Katia
bachelor | fulltime

droomjob
de perfecte keukens plaatsen

Els
doctoraat | halftime

droomjob
dicht bij huis voor mijn schatjes

Inge
graduaat | halftime

droomjob
iedereen in beweging zetten

Catherine
master | fulltime

droomjob
een staalbedrijf leiden

Patricia
bachelor | fulltime

droomjob
mijn eigen keuken runnen

Marie-Anne
geen diploma | fulltime

droomjob
harmonie in de tuin creëren



WorkTalia
enkele statistieken

+8.000
volgers op
Facebook

75.000
bezoekers
per maand

12
gemotiveerde
medewerkers

+1.000
sollicitaties
per maand



Executive search Premium
We zoeken voor jou kandidaten 
met garantie op gesprekken

We zoeken kandidaten voor je job en 
sturen je kandidaten door waarvoor 
we een sollicitatiegesprek aanraden.

500 HR credits

Executive search
Ontvang een lijst met alle 
gecontacteerde kandidaten

Ontvangt een lijst met kandidaten die 
we contacteerden. Je kan dan verder 
bouwen op onze eerste selectie.

250 HR credits

Revisie van je vacaturetekst
Een volledige revisie van je 
vacaturetekst met tips & tricks

We bekijken je vacaturetekst in functie 
van de kandidaten en verschillende 
media waar je job zal verschijnen.

125 HR credits

Teambuilding
Retentie van je personeel via 
teambuildings

Teambuildings in-company of op 
locatie. Dit is de beste manier om 
retentie binnen je bedrijf te verhogen.

500 HR credits

Full Job Promo
Al onze diensten combineren op 
zoek naar de beste kandidaat 

Hier verenigen we al onze krachten op 
zoek naar die witte merel dat je bedrijf 
nodig heeft. 

1.000 HR credits

WorkTalia
gratis & extra HR diensten

elk jaarabonnement heeft HR-credits waar je één of meerdere van deze diensten gratis kan aanvragen
zijn je credits op, dan kan je deze eenvoudig bijbestellen



Kies je abonnement
Basic recruiter

● 1 werkgeversfiche
campus, bedrijf, vestiging, … 

● 10 knelpuntfuncties
● plaatsing in de loopbaanpoule
● 1 vacature-slots
● 200 HR credits*

60 euro / maand**

Full recruiter

● 10 werkgeversfiches
campus, bedrijf, vestiging, … 

● 20 knelpuntfuncties
● plaatsing in de loopbaanpoule
● 10 vacature-slots
● 1.000 HR credits*

350 euro / maand**

High level recruiter

● 100 werkgeversfiches
campus, bedrijf, vestiging, … 

● 25 knelpuntfuncties
● plaatsing in de loopbaanpoule
● 25 vacature-slots
● 2.500 HR credits*

650 euro / maand**

Free recruiter

● 1 werkgeversfiche
campus, bedrijf, vestiging, … 

● 3 knelpuntfuncties
● plaatsing in de loopbaanpoule

altijd gratis

selection agency

● 10 kantoren, vestiging, … 
● 250 knelpuntfuncties
● 250 vacature-slots
● 2.500 HR credits*

1.300 euro / maand**

interim office

● 100 kantoren, vestiging, … 
● 2.500 vacature-slots
● 100 gebruikers
● 2.500 HR credits*

2.900 euro / maand**

* Credits kunnen op elk moment doorheen het abonnement gebruikt worden om gratis HR diensten te bestellen 
** We werken met jaarabonnementen. Maandelijkse betalingen zijn mogelijk



Continue instroom 
kandidaten

Omdat we met jaarabonnementen 
werken, kan je zonder meerkost het 
volledige jaar vacatures plaatsen en 
nieuwe werknemers vinden

Employer branding

Je bedrijf is steeds zichtbaar voor alle 
potentiële kandidaten en jobzoekers. 
Dit heeft een positieve bijdrage voor 
jou als werkgever. 

Knelpuntberoepen

Voor moeilijke profielen hebben we 
een speciale indeling op WorkTalia. 
Via onze loopbaanpoule kan je 
doorheen het jaar kandidaten zoeken 
voor knelpuntberoepen binnen je 
bedrijf,

Extra HR diensten

WorkTalia heeft intern verschillende 
extra HR diensten op poten gezet 
waar je als bedrijf gratis gebruik mag 
van maken. 

Private CV databank

WorkTalia bouwt een kwalitatieve CV 
databank uit met respect voor de 
kandidaten en werkgevers. Als klant 
worden a je vacatures naar potentiële 
kandidaten in deze databank 
gestuurd. 

WorkTalia
waarom samenwerken?

WorkTalia is populair

Door interne opvolging van onze 
nieuwe helden, samen met technische 
snufjes zoals een AI jobsearch, heeft 
WorkTalia reeds een groot volume aan 
bezoekers opgebouwd.  
En we groeien nog dagelijks!


