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Roularta lanceert TopTalent
Zondag 16 januari pakt Roularta Media Group uit met een nieuw initiatief op de
rekruteringsmarkt voor hogeropgeleiden : TopTalent, het kader voor hogere functies.
Het nieuwe initiatief heeft als doel de HR-markt een multimediaal pakket van efficiënte
kanalen aan te bieden om hogeropgeleiden (vanaf niveau A1) te rekruteren.
De advertenties verschijnen in een mix van
ogenblikken in de week.

5 verschillende media op verschillende

De advertenties verschijnen voor de eerste maal nationaal op zondag in alle 14 edities van
De Zondag (630.000 exemplaren via 4.000 distributiepunten, vooral bakkerijen, 1.600.000
lezers, waarvan 400.000 hogeropgeleiden).
Op woensdag en donderdag worden deze advertenties vervolgens – onder beknopte vorm –
doorgeplaatst in Knack en Trends. De twee Vlaamse nieuwsmagazines halen wekelijks
samen een lezersbereik van meer dan 830.000 lezers, met een zeer hoog aantal
hogeropgeleiden.
Naast kranten en magazines, vinden de actief en latent werkzoekenden ook de
TopTalentjobs vanaf dinsdag op televisie (Kanaal Z) en online (via een nieuwe site
www.TopTalent.be), en dit gedurende een periode van 4 weken.
Op Kanaal Z is de advertentie – onder beknopte vorm – te consulteren op Teletekst vanaf
pag 800). Kanaal Z bereikt met haar financiële en economische berichtgeving dagelijks
meer dan 280.000 kijkers, waarvan bijna de helft hogeropgeleide en een kwart kaderlid is.
Roularta Media Group ontwikkelde in samenwerking met VDAB een nieuwe en eigen site :
www.TopTalent.be. Via een gebruiksvriendelijke rubricering en een directe zoekmogelijkheid
op basis van een TopTalentcode (per functie terug te vinden op Kanaal Z, Knack en Trends)
heeft de hogeropgeleide makkelijk en snel een overzicht van de boeiendste jobs.
Roularta Rekruteringscommunicatie is reeds marktleider in Vlaanderen op de markt van de
wervingscommunicatie
(netto-omzet/aantal
jobs)
met
de
rekruteringsoplossing
Streekpersoneel, boeiende jobs dichtbij (in print in de 49 edities van De Streekkrant/De
Weekkrant, in de 14 edities van De Zondag en online via easy.be/jobs).
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