


Jobnet is een product van Memory Online, 
onderdeel van de Memory Group, marktleider op 
het gebied van talent acquistion en employer 

branding gericht op afstuderende studenten, 
starters en young professionals. Met een sterke 
combinatie van offline en online merken zijn wij 

dagelijks effectief in contact met deze 
hoogopgeleide jobseekers. 

Memory Group



De Memory Group richt zich op afstuderende 
studenten, starters en young professionals. Jonge 

talenten in de fase tussen afstuderen en het starten van 
een carrière. Deze doelgroep is opgegroeid in een tijd 

waarin ze al op jonge leeftijd bepalende keuzes moeten 
maken. Ze hebben bloed, zweet, tranen en leningen 

geïnvesteerd om in een zo recht mogelijke lijn richting 
een succesvolle carrière te schieten. 

Onze doelgroep

Aan de ene kant zijn deze jonge mensen Seniors – of 
waren dat tot voor kort, i.e. de oudsten van de jongeren. 
Ze sluiten een cruciale fase in hun jong-volwassen leven 

af (studie) en staan vol bravoure te trappelen om de 
‘grote-mensen-wereld’ in te stappen en hun plek daarin 

te claimen met een succesvolle carrière. 

Van Senior naar Junior 



Tussen die zekerheid en 
onzekerheid vinden kandidaten de 

kanalen van de Memory Group



Memory Group

Doelgroep

Carrièrebeurzen

Match&Meet

Talent Games

Groepsfotografie 

TalentMatch

Database

De Memory Group beschikt over een sterke combinatie van 
offline en online kanalen waarmee we de doelgroep op een 
effectieve manier bereiken en aan ons binden. Werkgevers 

die van onze kanalen gebruikmaken, slagen in het 
realiseren van employer branding doelstellingen en het 
werven van studenten, starters en young professionals.

Kanalen van de Memory Group

Jobnet

Jobnet Abonnement

Werkgevers

Target Emailing



Jobnet.nl is hét online carrièreplatform voor 
hoogopgeleide studenten, starters en young professionals. 

Het platform ontvangt maandelijks ruim 55.000 
carrièregerichte, unieke bezoekers en groeit jaarlijks met 

zo’n 15%. 

De site is ontwikkeld vanuit een mobile first benadering, 
met een optimale user experience en interessante content. 

Hiermee sluiten we naadloos aan op de wensen en 
behoeften van onze doelgroep.  

Bekijk de site van Jobnet.nl 

Hét carrièreplatformAls je geen vacature  
maar een loopbaan  
zoekt.



Jobnet is meer dan een vacatureportal, het is een carrièreportal met carrièregerichte content 
welke effectief wordt gecombineerd met werkgeverspresentaties, vacatures en TalentMatch 

(onze geautomatiseerde matchingstool voor het opbouwen van kwalitatieve talentpools).

Meer dan een vacatureportal



Met ruim 660.00 unieke bezoekers heeft Jobnet een enorm bereik binnen de doelgroep.

Bereik website
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Werkgeverspresentatie

Met een werkgeverspresentatie op Jobnet presenteert u 
uw organisatie op een aantrekkelijke manier aan de 

doelgroep. U kunt uw presentatie aanvullen met 
vacatures, beeldmateriaal, links etc. 

Een branded content artikel op de homepage is een effectief 
middel om nog meer bezoekers naar uw bedrijfspagina en 

eventueel beschikbare vacatures te trekken.

Branded content



Met een banner op de homepage bent u 
gegarandeerd van traffic. U kunt de banner voorzien 

van een link naar elke willekeurige webpagina.

Online banner

Uw vacatures of link naar uw werkgeverspresentatie op de homepage? Als u van deze 
mogelijkheden gebruik maakt, bent u zeker van extra bezoekers op uw bedrijfspagina 

en confronteert u een groter deel van de bezoekers met uw vacatures.

Werkgeverspresentatie  
of vacature op de homepage



Breng uw vacatures extra onder aandacht met een Premium Vacature. 
Uw vacature staat dan bovenaan op de vacature pagina.

Premium vacature | Uw vacature bovenaan



Beursdeelname +



Als exposant kunt u gebruik maken van Match&Meet, 
de slimme matchingstool van Jobnet. De applicatie 

genereert geautomatiseerde matches tussen 
opgegeven profielen van bezoekers van de beurs met 
die van exposanten. Hiermee bouwt u voor, tijdens en 

na de beurs een online talentpool op. Matchende 
kandidaten worden direct uitgenodigd voor een 
bezoek aan uw stand, ook na de beurs blijft uw 

talentpool beschikbaar voor recruitmentactiviteiten.

Match&Meet



Hoe werkt Match&Meet?

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5
Het account is klaar om 

ingericht te worden met uw 
Match&Meet profielen. 

Wanneer gewenst kunnen 
wij dit voor u doen.

Na akkoord zetten wij 
uw account online.

Het systeem genereert vanaf 6 
weken voor de beurs matches, 

welke direct aan uw stand 
worden uitgenodigd. Tot 6 weken 
na de beurs blijft uw talentpool 

beschikbaar voor eigen 
recruitmentactiviteiten.

Neem deel aan de 
beurs en sluit een 
abonnement op 

Jobnet af.

2
Op basis van het 

gesloten abonnement 
stellen wij uw account 
op en sturen wij u de 

login gegevens.

1Beurs 
+ Jobnet 

abonnement
Start-up 3Account 

inrichting 4Account 
online 5Ontvang 

Matches

In slechts 5 stappen combineert u uw beursdeelname met het opbouwen van een online talentpool en vergroot u het effect van uw beursdeelname.



Beursdeelname + GOLD

• Max. 8 Match&Meet profielen 

• Link naar Jobnet werkgeverspresentatie  

op exposantenpagina  

• Logo op online beursplattegrond & link  

naar Jobnet werkgeverspagina     

Beursdeelname + Jobnet abonnement

Beursdeelname +  Jobnet; dé optimale mix van off- en online talent acquisition. Naast 
alle mogelijkheden van uw Jobnet abonnement, profiteert u 6 weken voor en na de 

beurs van onderstaande mogelijkheden. De kosten hiervoor zijn slechts € 495.- 
(éénmalig, per beurs) en deze aanbieding geldt alleen bij afname van een Gold of 

Platinum abonnement van minstens 3 maanden.

• Ongelimiteerd aantal Match&Meet profielen 

• Logo op homepage beurs 

• Link naar Jobnet werkgeverspresentatie  

op exposantenpagina  

• Logo op online beursplattegrond & link naar  

Jobnet werkgeverspagina 

  

Beursdeelname + PLATINUM



Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over  
de mogelijkheden? Neem dan contact op via  

(020) – 638 21 46 of mail naar sales@memory.nl 
  

Jobnet is een product van Memory Online, 
onderdeel van de Memory Group. 

  
Memory Group 
Amsteldijk 216 

1079 LK Amsterdam 
I: memory.nl 

T: (020) – 638 21 46 
E: sales@memory.nl

Interesse?


