WERKEN
IN DE
SLAGERIJ

MEER AANDACHT VOOR JE VACATURES MET DEZE TOOLKIT

Om nieuwe medewerkers te werven voor in je slagerĳ hebben we dit pakket met verschillende middelen ontwikkeld.
Zo kun je op een opvallende manier aandacht vragen voor je vacatures in jouw winkel en via social media. In deze
handleiding lees je terug hoe je dat doet.

DE TOOLKIT BEVAT DE VOLGENDE MIDDELEN:

• Verschillende kant-en-klare posters voor in de winkel en social media posts: kies er een die goed past bĳ de
vacature die je hebt
• Posters voor in de winkel waarvan je de tekst kunt aanpassen en je logo plaatsen
• Tekstsuggesties voor bĳ de social media posts

KANT-EN-KLARE POSTERS IN A4 FORMAAT

Er zĳn 3 verschillende teksten voor de posters op A4 formaat. Van iedere poster is een oranje, rode en zwarte versie beschikbaar.
Kies de poster die het beste bĳ je past. De poster is er in pdf en jpg formaat, wat jĳ het handigst vindt.
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MAAK ER JE EIGEN POSTER VAN MET JOUW LOGO EN TEKST

1

Open het internetvenster op je computer of laptop
en ga naar pixlr.com/nl/x
(inloggen of inschrĳven bĳ PIXLR is niet nodig)

2 Klik in het linkermenu op de

-button

3 Kies één van de personaliseerbare posters met het
bestandstype .pxz uit de map ‘A4 Posters/Posters
personaliseren PIXLR’. Kies een poster die past bĳ de
vacature die je hebt en in de kleur die je wenst.
(bĳvoorbeeld: 01 smaakmaker oranje.pxz)

4 Dubbelklik op de tekst Hier jouw vacaturetekst
en vul jouw vacaturetekst in.

5 Wil je ook het logo van je winkel plaatsen?
Klik daarvoor op het linkermenu op het
-icoon
en vervolgens op ‘Blader’. Voeg je logo toe en plaats
deze in de rechter onderhoek naast je vacaturetekst.

6 Klik vervolgens rechtsonder op de

BEWAAR -button

en download jouw poster.

7 Hang je poster op een opvallende plek in je winkel of
op de etalageruit.

Plaats je
logo in
deze hoek

KANT-EN-KLARE SOCIAL MEDIA POSTS

09:06

Er is keuze uit 7 verschillende advertenties in drie kleuren. Voor posts
is er een vierkant formaat (1080 x 1080 pixels). We hebben voor iedere
advertentie een tekstsuggestie gemaakt, te vinden in het Word-document in het mapje ‘Social Media Posts’. Je hoeft alleen nog maar de
functie en plaatsnaam aan te passen. Natuurlĳk kun je er ook een
eigen draai aan geven!

slagerij

01
124 vind-ik-leuks
slagerij Ben jij die culinaire topper? Dan hebben we
de droombaan voor jou. We zoeken namelijk een
slager/traiteur. Wil jij onze klanten laten genieten van
jouw overheerlijke creaties? Solliciteer nu en kom
werken in de slagerij.
2 uur geleden

02
Voorbeeldtekst:
Pak je kans! We hebben nu namelĳk een leuke
vacature voor een <FUNCTIE>. Je nieuwe collega’s
staan te popelen om je te verwelkomen in ons
team. Solliciteer nu en kom werken in de slagerĳ.

Vertaling bekijken

03
Voorbeeldtekst:
Wĳ hebben hem voor jou! Die bĳbaan waar je
vrienden en vriendinnen jaloers op zĳn. Kom bĳ ons
werken als <FUNCTIE>. Leuk werk, toffe collega’s
en een prima salaris. Solliciteer nu en kom werken
in de slagerĳ.

Voorbeeldtekst:
Ben jĳ die culinaire topper? Dan hebben we de
droombaan voor jou. We zoeken namelĳk een
<FUNCTIE>. Wil jĳ onze klanten laten genieten van
jouw overheerlĳke creaties? Solliciteer nu en kom
werken in de slagerĳ.

04
Voorbeeldtekst:
Jou zochten we! Wĳ zĳn namelĳk op zoek naar een
nieuwe <FUNCTIE>. Wil jĳ werken in de leukste
slagerĳ van <PLAATSNAAM> met gezellige collega’s
en een meer dan prima salaris? Solliciteer nu en
kom werken in de slagerĳ.

05

06

Voorbeeldtekst:
Wil jĳ ontdekken hoe verrassend veelzĳdig het
slagersvak is? We hebben een leuke vacature als
<FUNCTIE>. Geen ervaring in de slagerĳ? Geen
probleem: je leert van gezellige collega’s en je
verdient meteen een prima salaris. Solliciteer nu en
kom werken in de slag
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slagerĳ
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slagerĳ
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Voorbeeldtekst:
Sta jĳ aan het begin van je carrière? Dan hebben wĳ
de perfecte baan voor jou! We zoeken namelĳk een
<FUNCTIE>. Je gaat werken met mooie producten
en leuke collega’s in de gezelligste winkel van
<PLAATSNAAM>. Je verdient een prima salaris.
Solliciteer nu en kom werken in de slagerĳ.

Voorbeeldtekst:
Ben jĳ die kei in klantvriendelĳkheid? Dan zoeken
we jou! We hebben namelĳk de perfecte vacature
voor je: <FUNCTIE>. En dat in de leukste winkel van
<PLAATSNAAM> met de gezelligste collega’s, voor
ook nog eens een prima salaris. Solliciteer nu en
kom werken in de slagerĳ.
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slagerĳ

MAAK JE OOK EEN STORY?

Daarvoor is er van elke advertentie een staand
formaat (1080 x 1920 pixels) beschikbaar om te
gebruiken.
Bericht sturen

Bericht sturen

Bericht sturen

Vraag ook of je medewerkers de advertentie
delen. Zo vergroot je het bereik van je advertentie.

