Algemeen
SportCareer is dé grootste vacaturebank in de sportbranche. Dagelijks ondersteunt SportCareer vele
fitnesscentra en sport gerelateerde organisaties met de sportvacatures en sollicitaties. De focus op
sport, de goede service en een goed matchsysteem hebben ervoor gezorgd dat SportCareer voor
vele sportorganisaties het nummer 1 kanaal is om de sportvacatures uit te zetten. Met SportCareer
kunt u veel besparen op uw budget voor het werven van nieuw personeel.

Werkwijze
U heeft alle vacatures in eigen beheer en komt
direct in contact met de sollicitant. Op het
moment dat u een vacature plaatst, worden alle
ingeschreven kandidaten die aan het profiel
voldoen per e-mail geïnformeerd. Het initiatief
om te solliciteren ligt vervolgens bij de kandidaat.
Hierdoor zijn er snel sollicitaties, voorzien van
CV en motivatie, op uw vacature.

Waarom SportCareer?
 Specialist in sportvacatures
 Zeer snelle invulling van uw vacatures
 Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
 Samenwerking met brancheorganisaties
 Meer dan 20.000 bezoekers per maand

“

"Onze
vacatures
plaatsen
wij
regelmatig op de website van
Sportcareer. Ervaring leert dat dit
een website binnen de sportbranche
is met een goed bereik. Hierdoor
realiseren we een hoge response en
hebben we onze vacatures tijdig
ingevuld met nieuwe professionele
collega's."
Sandra Scharff
Manager P&O High
Promotion - Intenz

Five

Health

”

Groot sportnetwerk
De vacatures die u bij SportCareer plaatst worden tevens op onderstaande websites getoond:
SportCareer.nl
Fitness-Vacatures.nl
Indeed.nl
Opleidingen2000.nl

Go2Fitness.nl
Tredus.nl
Sport-Vacature.nl
Jobrapido.nl

Wellness-vacatures.nl
Trovit.nl
Vacatures-zwembad.nl
Sportscholen4you.nl

Fitvak.com
Vacatures-fysiotherapie.nl
Indeed.nl
En vele anderen websites

Aantrekkelijk tarief
Werkgevers kunnen de vacatures plaatsen op basis van een 99 euro per vacature. Bij SportCareer
kunt u met het vacaturepakket meerdere vacatures inkopen met een aanzienlijke korting.

Meer informatie
Wanneer u uw vacatures bij SportCareer wilt onderbrengen, dan kunt u zich op de volgende
manieren aanmelden onder vermelding van uw bedrijfsnaam en contactgegevens:
E-mail
Internet

: sales@sportcareer.nl
: http://werkgevers.sportcareer.nl en klik op “Maak account aan”
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