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Even voorstellen

Helaas…
Ik ben geen HR expert
Ik ben een geograaf
die per ongeluk online “expert” is geworden

Dus wat doe ik hier? 
Ben ik ongeschikt?

Voldoe ik wel aan de eisen voor deze functie J?



Even voorstellen

Misschien wel…ik ben een paradijsvogel…



Even voorstellen

Ik heb als een werkende nomade rondgereisd



Even voorstellen

En tijdens mijn studie aardrijkskunde in de vorige 
eeuw heb ik een aantal succesvolle reiswebsites 
opgericht. 



Even voorstellen

…alles door deze held! 
Dankzij hem sta ik hier.



Even voorstellen

Favo song:

If it makes you happy
It can’t be that bad 

Sheryl Crow



Even voorstellen

Beste boek dat ik niet gelezen heb:

Don’t make me think

Steve Krug



Even voorstellen

Film waar ik meeste van heb geleerd:

Patch Adams

Gespeeld door Robin Williams



Even voorstellen

Mooiste reis die mij is bijgebleven

Bolivia & Peru en dan in het bijzonder
Salar de Uyuni



Wat is hier de rode draad?

Alles draait om beleving! 
Om “The Experience!”
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Een beeld vertelt meer dan 1000 
woorden…toch?



Waarom doen we dit nog?
DDD is een logistiek bedrijf, gevestigd in Nederland. Onze pakketdienst bestaat uit geplande 
routes door heel Nederland. Door onze snelle groei zijn wij op zoek naar flexibele studenten 
chauffeurs.
Als chauffeur haal je in een bestelbus van pakketten op bij webshops. Je zorgt ervoor dat de 
klanten op jouw route op tijd en netjes worden afgehaald. Vervolgens kom je, nadat je route hebt 
afgerond, terug naar onze vestiging in Barendrecht om te lossen.
Wie zijn wij?
Pakketdienst DDD is een online verzendservice voor webshops. Wij halen pakketten bij webshops 
op, sorteren deze op onze vestiging uit per vervoerder en zorgen ervoor dat deze op tijd klaar 
staan voor de afhaal van vervoerders. Dit wordt secuur gedaan, zodat de consument de volgende 
dag zijn pakket kan ontvangen. Wij werken met een leuk en enthousiast studententeam. Deze 
studenten kunnen wekelijks de beschikbaarheid aanpassen wat voor hun het beste uitkomt!
Wie ben jij?
•Student MBO, HBO, WO of tijdelijk een tussenjaar.
•Je bent 2 tot 3 dagen per week beschikbaar van 14:00 tot 21:00 uur.
•Je bent zelfstandig en klantvriendelijk.
•Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
•Je bent nauwkeurig en werkt gestructureerd.
•Je bent een aanpakker en werkt goed onder druk.
•Je bent flexibel inzetbaar
•Minimaal 1 jaar in het bezit van Rijbewijs B.
Wat bieden wij?
· Een hogere salaris als vergelijkbare functies.
· Flexibele werktijden.
· Een superleuke bijbaan.
Enthousiast geworden van deze vacature? Solliciteer dan direct!
Soort dienstverband: Deeltijds
Aanvullende vergoedingen:
•Overuren uitbetaald
Werkschema:
•Flexibel werkrooster
•Weekendbeschikbaarheid



En niet dit?

Wij zoeken jou!



De juiste boodschap
Op het juiste tijdstip
Op het  juiste platform
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De juiste persoon

Werken met persona’s! 



De juiste persoon, wie zoek je?

Fictieve naam
Geslacht (al blijkt dit normaliter direct uit de foto)
Leeftijd
Woonplaats
Beroep (met eventueel een duidelijke functieomschrijving)
Salaris
Thuissituatie (burgerlijke staat, kinderen, eventueel informatie over 
lifestyle)
Uiteindelijke doel(en)
Omgeving waarin en platform waarop ze de site bezoeken (thuis, 
onderweg, werk; desktop/laptop, tablet, smartphone)
Foto



Het juiste platform



Het juiste platform



Het juiste tijdstip



De juiste boodschap

K EEP
I T 
S IMPLE
S TUDPID



De juiste boodschap

Verleid
Maak nieuwsgierig



Part Two
Conversion



Alles draait om conversie!

De juiste persoon toont belangstelling voor een functie
Nu wil je dat deze persoon reageert!
Toch?



Alles draait om conversie!

Verlaag drempels
Zorg dat pagina op je website inspirerend is
Maak het de bezoeker makkelijk!
Meet, analyseer en verbeter 



Alles draait om conversie!

Waarom meteen vragen om CV?
Waarom meteen vragen om motivatiebrief?
Ik zit nu in de trein op mijn telefoon namelijk…

FLIPP THE JOURNEY

Bel/App/Mail met ons?
Hebben we een klik?

Stuur dan je CV en we maken een afspraak!



Hulp nodig? DNomads
Werken met talentvolle digital natives
Onder supervisie van een online expert (moi)

DNomads.nl
Vincent@DNomads.nl 
Tel: 06-34501862





Veel dank voor jouw deelname!

Vincent Roders 
DNomads.nl 
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