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Qompas Carrièrestart

Introductie Qompas
Qompas is de expert op het gebied van studiekeuze en carrièrekeuze. 

Qompas is het grootste loopbaanoriëntatie-, studie- en carrièrekeuzenetwerk van Nederland. 

Meer dan 200.000 scholieren, studenten, afgestudeerden en starters brengen wij rondom het 

moment van hun studie- en carrièrekeuze samen met onderwijsinstellingen en werkgevers.

Wij bieden oplossingen voor organisaties die instroomuitdagingen ervaren, het werkgeversmerk 

willen versterken en inzichten zoekt over de studenten-/startersdoelgroep.

Wat levert Qompas Carrièrestart jou op?
Met de persoonlijke samenwerking met Qompas verkrijg je waardevolle inzichten over studenten 

en starters, verzeker je jezelf van het vergroten van de zichtbaarheid onder deze doelgroep en 

bereik je de juiste studenten en starters op de juiste momenten. Hiermee word jij als werkgever 

meegenomen in het oriëntatieproces, waardoor je de kans op het verhogen van de instroom van 

jong talent vergroot.



Onderzoek, Kennis & Advies

Meten is weten: alles over jouw doelgroep  
Wil je weten hoe studenten en starters kijken naar jouw werkgeversmerk? Wil je weten wie je 

doelgroep nu eigenlijk is? En wil jij je positie verbeteren in de arbeidsmarkt? Met 25 jaar aan kennis 

over jongeren en de arbeidsmarkt ondersteunen wij werkgevers met onderzoeken, kennis en 

advies.

Wat levert het jou op?
Met jouw persoonlijke samenwerking met Qompas verzeker je jezelf van het hebben van inzicht in 

jouw doelgroep en/of jouw positie in de markt. Met de kennis en onderzoeken van Qompas krijg je 

antwoord op jouw brandende vragen middels een duidelijk advies. Zo achterhaal je als werkgever 

hoe je ervoor staat en wat je te doen staat.

  

• Doelgroeponderzoek 

 Krijg inzicht in de eigenschappen, voorkeuren, meningen en het oriëntatiegedrag van jouw  

 doelgroep met als uitkomst een advies om je doelgroepbenadering te optimaliseren. 

 à v.a. €3.495,-. 

• Concurrentieanalyse  

 Wat zijn de concurrerende werkgevers van jouw vacatures? Krijg advies om ervoor te zorgen  

 dat de doelgroep jouw vacature, opleiding of evenement niet overslaat. à v.a. €3.495,-  

• Maatwerk onderzoek  

 Krijg inzicht en antwoorden op jouw brandende vragen. Denk aan imagovraagstukken,  

 inhoudelijke wervingsvraagstukken, het testen van content voor studenten en starters en meer.  

 Neem contact op voor meer informatie. à op maat. 
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Zichtbaarheid & bereik; word gezien door de doelgroep
Wil jij ook dat studenten en starters jouw organisatie meenemen in het oriëntatieproces? 

Wij helpen jou als werkgever met het vergroten van de zichtbaarheid en het bereiken van de juiste 

doelgroep op de juiste momenten. Zowel door het breed vergroten van de zichtbaarheid als door 

gerichte marketingcampagnes bereik jij jouw gewenste studenten-/startersdoelgroep voor jouw 

organisatie.

Wat levert het jou op?
Met jouw persoonlijke samenwerking met Qompas verzeker je jezelf van het vergroten van je 

zichtbaarheid onder de studenten-/startersdoelgroep en verhoog je de kans op instroom van 

jong talent voor jouw organisatie.

Wij kennen >135.000 studenten en starters
Ruim 135.000 studenten en starters oriënteren zich op de arbeidsmarkt via Qompas. We weten 

waar ze goed in zijn, voor welke functies ze warmlopen en we volgen ze in hun reis naar een eerste 

werkgever. Bekijk hieronder wie wij kennen en hoe wij ze voor jou bereiken.

Unieke database: deze hbo/wo studenten en starters kennen wij

Arbeidsmarktcommunicatie



€ 2995,-€ 0,- € 4995,-

Meest gekozen

Basis 
werkgeverspresentatie

Uitgebreide 
werkgeverspresentatie  

Premium 
werkgeverspresentatie 

 Werkgeverspresentatie

 Link naar eigen werkenbij website 

 Header afbeelding  

 Bedrijfslogo 

 Kantoorlocatie

 1 jaar lang live

 Werkgeverspresentatie 

 Link naar werkenbij website 

 Header afbeelding  

 Bedrijfslogo 

 Kantoorlocatie 

 4 vacatureslots 

 3 eventslots 

 4 testimonials 

 Bedrijfsvideo 

 12x kalenderitems*

 Contactgegevens recruiters

 Links naar social media kanalen 

 Jaarrapportage met alle insights

 1 jaar lang live

 Werkgeverspresentatie  

 Link naar werkenbij website 

 Header afbeelding  

 Bedrijfslogo 

 Kantoorlocatie 

 8 vacatureslots 

 5 eventslots 

 4 testimonials 

 Bedrijfsvideo 

 24x kalenderitems* 

 Contactgegevens recruiters

 Links naar social media kanalen 

 Jaarrapportage met alle inzicht

 1 blogpost op carrièrestart

 2 weken uitgelichte vacature op  

 carrièrestart

 1 jaar lang live 

*Met de kalenderitems worden jouw vacatures, traineeships en events in de tweewekelijkse 
Carrièrestartnieuwsbrief verstuurd naar meer dan 90.000 studenten en starters.



Carrièrestart campagnemiddelen

Mbo nieuwsbrief

Doelgroepgerichte campagnes

Hbo/wo Carrièrestartnieuwsbrieven

Het spotlight item biedt een prominente plek in de tweewekelijkse Carrièrestartnieuwsbrief die 

>90.000 hbo/wo studenten en starters ontvangen. Hiermee kun je jouw events, stages, testimonials, 

startfuncties en traineeships in de spotlight zetten bij oriënterende studenten en starters. 

Bekijk een voorbeeld online!

Hbo/wo doelgroep Bereik Tarief

• Doelgroep 90.000 €  1.795,-

• Technisch & Exact 36.000 €  1.395,-

• Economisch/business 28.000 € 1.295,-

• Juridisch/legal 10.000 € 1.095,-

Ook de mbo doelgroep bereik je met Qompas. Met een spotlight item in de mbo nieuwsbrief bereik 

je rond de 25.000 mbo studenten en starters. Hiermee kun je jouw events, stages, testimonials, 

startfuncties en traineeships in de spotlight zetten bij oriënterende mbo studenten en starters.

Doelgroep Bereik Tarief

• Mbo doelgroep 25.000 €1.295,-

• Carrieretip

 Een specifieke groep studenten en starters bereik je met een direct mail campagne. De   

 gerichte carrièretip sturen vanuit naam van jouw organisatie naar de doelgroep die voldoet 

 aan de juiste kenmerken als studie-interesse, niveau, persoonskenmerken en/of woonregio.   

 Bekijk een voorbeeld online! 

  Vanaf   € 1.750,-  (afhankelijk van aantal)

• Persoonlijke tip

 De persoonlijke tip wordt vanuit Qompas als adviseur verstuurd om studenten en starters het   

 laatste duwtje in de goede richting te geven, richting jouw events, traineeships en vacatures. 

 De Persoonlijke tip wordt verstuurd naar de openers van de Carrièretip. 

 Bekijk een voorbeeld online!

  Vanaf     € 750,-  (afhankelijk van aantal)

• Postkaart

 Met een postkaart zorg je ervoor dat studenten en starters ook offline in aanraking komen met   

 jouw als werkgever. Dit brengt het ‘keukentafelgesprek’ in huis opgang.

  Vanaf   € 1.397,-  (afhankelijk van aantal)

https://e.qompas.nl/2/5/1801/1/zqdYyLNF8JfReqAu5bWhzL-I_-fblHwHabCtbJbUxN8D35q9vzA0wuHewSfASKcNcq5fL87VkwWyTl4kfZ0oT2lz0HKVudcuizjJtKA_HlDW-hNO7TLLKovtGBckujewCHS_cxeaL5mDUYjQYsf1KKpYkPYhKjjD
https://e.qompas.nl/2/5/1801/1/LPOWhURH8CvqwcEyT69zQF5bbtjjw2We0sj_DiLCWkoJosWsyiNdETyJuAXZN6ZhGochmK3jwc-BDoAG83TbF49u1Q-V_k30F3nPAHaPKHDho2pCdGI9QytcD8GiDmh2q-VdTx-qtOyJguIaxxJO7RDu69x12PQk
https://e.qompas.nl/2/4/1801/1/4I7E92cpbNXXk3BKyqD0ii_S46DBEbnxe46I4XxR_wYqyLrHmP2NbX-Z0aXe-yUv


Recruitment

Vind snel de juiste student en starter voor jouw organisatie
Hoe vind je in deze tijd die getalenteerde, betrouwbare, loyale student of starter met de juiste 

opleiding en vaardigheden? Je weet precies wat je zoekt, maar het ontbreekt je aan mankracht 

of tijd om ze te vinden. Met onze database met >135.000 studenten en starters vinden wij snel de 

perfecte starter of student voor jouw organisatie!

Groot netwerk van studenten en starters
Starters en studenten die bijna zijn afgestudeerd, zijn niet de makkelijkste doelgroepen om mee in 

contact te komen. Onze expertise en database maakt het mogelijk deze doelgroep te bereiken. 

De beste kandidaten vinden we door: 

 • een database met daarin >135.000 studenten en starters  

 • kennis van de doelgroep vanaf de middelbare school  

 • aanwezigheid op evenementen zoals bedrijvendagen en banenmarkten 

 • gebruik te maken van LinkedIn en andere vacatureplatformen

 • onderzoeken naar deze doelgroepen  

 • snel te schakelen als kennispartner en adviseur voor bedrijven   

Kundig en prettig communiceren  

Klanten zeggen dat we prettig communiceren, gedreven zijn en meedenken met 

hun vraagstuk.

Wij blijven nauw in contact met onze doelgroep en zijn daardoor goed op 

de hoogte van wat er speelt tijdens de oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Jouw voorwaarden
 • No cure no pay

 • Beide afhankelijk van het gewenste profiel (gem. 20-23%) 

 • Een vast aanspreekpunt vanuit Qompas

 • Een garantieregeling 

Lenka Radev – Recruiter bij Ormit Talent

Qompas is een fijne 

en betrokken partner in onze 

zoektocht naar nieuwe talenten 

in deze krappe arbeidsmarkt. Ze 

kijken verder dan het cv, stellen 

de juiste vragen en denken echt 

mee. Het is fijn en snel schakelen 

met Frida en Eefje. Als je opzoek 

bent naar jong talent kan ik 

Qompas zeker aanbevelen



Wil jij ook weten hoe wij jou het beste kunnen helpen?
Wil je meer weten over de best passende mogelijkheden voor jou? Of heb je andere vragen?

Neem contact op met:

Walter Pedrosa da Silva 

T +31 (0) 6 822 081 59 

E wdp@qompas.nl

Frida Meingast 

T +31 (0) 6 133 416 49 

E frida@qompas.nl

Danique Tijssen 

T +31 (0) 6 822 091 66 

E dti@qompas.nl 

Eefje van der Salm 

T +31 (0) 6 133 416 49 

E evds@qompas.nl

Isabelle van den Eijkel

T +31 (0) 6 107 652 51 

E ivde@qompas.nl

 

 

Recruiters

Adviseurs Arbeidsmarktcommunicatie
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