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Monsterboard lanceert carrièreplatforms voor ICT en Techniek
22 JANUARI 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Vandaag start Monsterboard met twee nieuwe platforms voor werkgevers en werknemers in de ICTen Techniek sector.

Deze niche sites voldoen aan de behoefte van veel werkzoekenden aan carrière-advies en informatie toegespitst op het eigen vakgebied. Mensen die actief

op zoek zijn naar een baan kunnen zo gemakkelijk aan de slag met voor hen relevante tips, maar ook werknemers die niet actief op zoek zijn, lezen graag

carrièregericht nieuws. Aan de andere kant zijn werkgevers geïnteresseerd in een platform waar deze specifieke - vaak schaarse - profielen binnen hun

branche bij elkaar komen. Dat geldt zeker in de sectoren ICT en Techniek, waarmee Monsterboard nu dus de spits afbijt. Met berichten, artikelen, tips,

voorbeeld cv’s, interviews met aansprekende bedrijven en salarisinformatie geven de sites informatie over carrières, functies en economische ontwikkelingen in

de sector. Uiteraard is er ook een actueel overzicht van vacatures.

Gian Zandonà, Managing Director bij Monsterboard in Nederland, verwacht met deze niche sites in te spelen op de behoefte uit de markt. “We denken dat we

met ICT en Techniek een logische eerste stap maken. In die sectoren is een enorme behoefte aan initiatieven die leiden tot succesvolle connecties tussen

bedrijven en arbeidsmarkt. Als de sites gaan brengen wat we denken zullen er zeker platforms voor andere sectoren volgen”.

De URL’s van de nieuwe sites: http://www.monsterboard.nl/ict (http://www.monsterboard.nl/ict)en http://www.monsterboard.nl/techniek

(http://www.monsterboard.nl/techniek)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120356-monsterboard-lanceert-carriereplatforms-voor-ict-en-

techniek&title=Monsterboard+lanceert+carri%C3%A8replatforms+voor+ICT+en+Techniek&summary=Vandaag+start+Monsterboard+met+twee+nieuwe+platforms+voor+werkgevers+en+werknemers+in+de+ICTen+Techniek+sector.&source=Monsterboard)

 (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120356-monsterboard-lanceert-carriereplatforms-voor-ict-en-techniek)

 (https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fmonsterboard.pr.co%2F120356-monsterboard-lanceert-carriereplatforms-voor-ict-en-

techniek&text=Monsterboard+lanceert+carri%C3%A8replatforms+voor+ICT+en+Techniek&via=MonsterNieuws&related=prdotco)
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