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,
- Sven Prevoo, Accord Uitzendbureau

,Jobdigger maakt het stukken makkelijker om te zoeken naar geschikte vacatures. Door de volledigheid van de 

verwerkte informatie en het continu checken op actualiteit kunnen we doelgerichter werken. In onze branche is 

efficiëntie in de werkwijze van groot belang en Jobdigger draagt daar zeker aan bij.

MEER LEADS 
MET JOBDIGGER

ANALYSEER DE MARKTMONITOR KLANTEN EN CONCURRENTEN

VIND EENVOUDIG NIEUWE LEADS
Gebruik Jobdigger om inzicht te krijgen in de voor jou relevante 

arbeidsmarkt. Breng behoeftes van bedrijven in kaart die in jouw 

regio of sector opereren en genereer zo de meeste kwalitatieve leads. 

Zoek sneller en effectiever naar vacatures op Nederlandse websites, 

sociale media en jobboards. Het vacatureoverzicht is altijd compleet, 

nauwkeurig en actueel, verrijkt met contactgegevens en zonder dubbele 

vacatures. Zie je liever geen bemiddelaars terug in de resultaten? Geen 

probleem, want met Jobdigger filter je ze eruit met één druk op de 

knop. Dit is niet mogelijk met Google of jobboards.

GENEREER LEADLIJSTEN
Download leadlijsten of ontvang deze automatisch als Excel-document. 

De leads die je gegenereerd hebt, kun je met de Excel-module 

exporteren naar een spreadsheet. Sla je zoekopdrachten op en ontvang 

e-mail alerts met de voor jou relevante vacatures. Blijf zo op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen vanuit je inbox!

Identificeer langer openstaande of moeilijk 

vervulbare vacatures, zodat je weet welke 

talenten schaars zijn in jouw regio. 

Bekijk alle open en gesloten vacatures van je klanten of 

concurrenten en blijf op de hoogte van hun activiteiten. Met 

Jobdigger blijf je je concurrenten altijd een stap voor.

Alle vacatures van 
Nederland in één 
online overzicht.

Dé vacaturezoekmachine voor arbeidsmarktprofessionals.



- Jacco Vingerling,  JACkLING

,,Jobdigger is veel meer dan een standaarddienst. De 

mensen bij Jobdigger zijn voor mij gelijkwaardige partners 

in het vinden van nieuwe kansen en ontwikkelingen in 

de markt. De data is van hoge kwaliteit en doordat ze 

er met een nieuw perspectief naar kijken, komen ze met 

andersoortige oplossingen.

- Ferry Kort, Luba

“Jobdigger verzamelt niet alleen vacatures, maar ontdubbelt en verrijkt de gevonden resultaten 

tegelijkertijd,” vult Björn Hijmans aan, samen met Erik oprichter en mede-eigenaar van Jobdigger. 

“We analyseren alle vacatures van hetzelfde bedrijf, zodat we bedrijfsinformatie kunnen aanvullen 

met bijvoorbeeld contactpersonen. Zelfs als deze informatie niet in de originele vacature staat. Ook 

herkennen we, naast het opleidingsniveau, standplaats of soort dienstverband, of een vacature op 

verschillende bronnen is geplaatst, zodat een gebruiker geen dubbele vacatures zal tegenkomen.”

,,Jobdigger geeft ons de mogelijkheid om op een 

eenvoudige manier de meest recente vacatures te 

vinden. Jobdigger denkt écht met ons mee om alle 

mogelijkheden maximaal te benutten. Ze adviseert niet 

om zoveel mogelijk te verkopen, maar om zo goed 

mogelijk te voorzien in onze wensen.

MEER INZICHT
KRIJGEN MET JOBDIGGER

Jobdigger is een vacaturezoekmachine voor arbeidsmarktprofessionals en heeft als doel om de 

gehele online arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. “Andere bronnen, zoals Google leggen maar 

een deel van de online vacaturemarkt bloot,” aldus Erik Leerkes, oprichter en mede-eigenaar 

van Jobdigger. “Wij verzamelen vacatures van het gehele Nederlandse web, inclusief jobboards, 

sociale media en corporate websites. Daardoor kunnen wij met Jobdigger de meest complete, 

nauwkeurige en actuele oplossing bieden voor arbeidsbemiddelaars die op zoek zijn naar leads.”

Gebruiksgemak staat voorop voor beide heren. “Bemiddelaars kunnen makkelijk uit de 

gevonden resultaten gefilterd worden, zodat alleen de vacatures van directe werkgevers 

overblijven. Omdat we werken met de gestandaardiseerde ISCO-beroepsindeling, 

voorkomen we dat een gebruiker het overzicht verliest. Zoeken wordt heel makkelijk, 

doordat de functietitels in overzichtelijke groepen zijn ingedeeld. Ook kun je naar 

hartelust filteren, zodat je zowel breed als heel specifiek kunt zoeken.”

Compleet. Nauwkeurig. Actueel.



Ook meer leads genereren met Jobdigger?

Probeer Jobdigger gratis en vrijblijvend. Vraag je 
proefaccount aan via jobdigger.nl of neem contact met 
ons op voor een offerte op maat. Dit kan door ons een 

e-mail te sturen via info@jobdigger.nl of te bellen 
naar 026 - 202 21 69.

Bezoek Jobdigger.nl voor actuele tarieven.

Jansbuitensingel 30

6811 AE Arnhem

Telefoon: 026 - 202 21 69
KVK: 08174210

JOBDIGGER WORDT O.A. GEBRUIKT DOOR:

Dé vacaturezoekmachine voor arbeidsmarktprofessionals.


