
Webinar

Kandidaten 
werven met 

ChatGPT



Opmerkingen

Webinar wordt opgenomen

Opname versturen we naar iedereen

Vragen aan het einde
        of stuur een dm via LinkedIn



Al geconnect?



Wat we 
doen



Boosttraject

Meer leads en kandidaten

Werving & Selectie

Wij vinden jouw recruiter

Ebooks

Ga zelf aan de slag

Trainingen

Ga naar het volgende recruitmentlevel



Hoe kan je Chat GPT
gebruiken in je werving? 

        Praktijkvoorbeelden 

Dit gaan we doen



Wat is
Chat GPT?

Hoi



1. Vacatures

Is het mogelijk om vacatures te
schrijven met CHAT GPT?



Gebruik deze commando:

Ik wil een vacature tekst voor
een senior developer



Gebruik deze commando:

Ik wil een volledige vacature
tekst voor een "FUNCTIE"
geschreven door een
professionele copywriter. 





Gebruik deze commando:

Ik wil een volledige vacature
tekst met humor voor een
"FUNCTIE" geschreven door
een professionele copywriter. 



Gebruik deze commando:

Ik wil een volledige vacature
tekst met humor voor een
"FUNCTIE" geschreven door
een professionele copywriter
volgens het Problem Agitate
Solution Framework.



Conclusie

Persoonlijkheid, met wie ga je werken
Hoe ziet je dag eruit
Projecten waar je bezig mee gaat zijn
Wat zeggen de collega’s over het werk 

Geeft een goede basis, maar mist veel dingen zoals:



2. Kandidaten vinden

Vaak dezelfde kandidaten

Mis je kandidaten met een
andere functietitel 

Het beginpunt om 
kandidaten te vinden...



Ik help je

Gebruik deze commando:

Genereer alle mogelijke functietitels voor het
volgende kandidaat profiel: [FUNCTIENAAM]

Functie: [FUNCTIENAAM]

Skills: 
[BENOEM ALLE SKILLS VAN DE FUNCTIE]

Werkzaamheden: 
[BENOEM ALLE WERKZAAMHEDEN]



Opzoek naar een
Online marketeer

Voorbeeld....



Functietitels en4
trefwoorden





Wat nu?

1. Haal de relevante functietitels eruit.

2. Doe een search in LinkedIn lite of seat.

3. Nieuwe potentiele kandidaten.



Slechts 11,6% van de mensen is
opzoek naar een nieuwe baan. 

Dat betekent dus dat 88,4% niet. 



Onoverzichtelijk Overzichtelijk 

Onderwerp

Hook

Inhoud

3. Content



Proces - onderwerpen

1 2 3 4

2X 
Onderwerpen

algemeen

2x
Onderwerpen 

 branche

1x
Vakinhoudelijk

posts

1x
Voorbeelden

posts



Gebruik deze commando:

10 LinkedIn Post Ideeen voor
Recruiters 

Onderwerp verzinnen



Gebruik deze commando:

10 onderwerpen op
basis van
bovenstaande ideeën  

Gebruik deze commando:

Mag ik van jou 10 LinkedIn
post ideeen als recruiter
binnen de ICT



Gebruik deze commando:

Nu nog 10
onderwerpen op basis
van bovenstaande.
CHAT GO! 

Gebruik deze commando:

Ik wil 10 LinkedIn post
voor recruiters binnen
de ICT dat
vakinhoudelijk relevant
is voor IT'ers



Gebruik deze commando:

Ik wil graag 10 LinkedIn
post onderwerpen op
basis van bovenstaand.

Onderwerp verzinnen



Proces - hook + inhoud

1 2 3

Onderwerp +
10 hooks 

PAS framework
toepassen

paragrafen



Ik help je

Gebruik deze commando:

Ik wil een post schrijven over 'ONDERWERP' en ik
heb een hook nodig voor de eerste regel. 

Geef mij 10 ideeen op basis van onderstaande
hooks alstjeblieft:

1.....
2.....
3.....



10 hooks

Voorbeeld....



Hooks

Kies 1 hook



PAS framework

Problem 

Agitate 

Solution 

         (wat is het probleem)

        (wat is de pijn die de doelgroep 
         voelt) 

        (wat is de oplossing) 



Ik help je

Gebruik deze commando:

Mijn hook zal zijn 'HOOK BESCHRIJVEN'. 

Outline een post voor mij volgens het
Problem Agitate Solution Framework



Wil je het
overzichtelijk?



Ik help je

Gebruik deze commando:

Kan je elke sectie
onderverdelen 
in paragrafen?



Berichten naar
kandidaten

LinkedIn-
profiel



boostyourrecruitment.nl/profiel

26% 
Korting



boostyourrecruitment.nl
info@boostyourrecruitment.nl
06 22 57 39 34 | 06 39 56 95 33
Bredewater 26, 2715 CA, Zoetermeer

Vragen?


