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Start met Employer Branding

De juiste medewerkers vinden voor uw organisatie kan 

lastig zijn. Maar wie tijd en energie steekt in employer branding, 

is de concurrentie voor. Een krachtig werkgeversmerk valt op, 

spreekt aan en werkt als een magneet. Trotse betrokken en 

gemotiveerde medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs 

van uw organisatie. Het team van Switch bundelt de krachten van 

HR en communicatie binnen uw organisatie en bedenkt creatieve 

campagnes. Zo gaan we aan de slag om uw unieke verhaal te 

vertellen, aan huidige en nieuwe medewerkers. 

Referral. Maak ambassadeurs en recruiters van je medewerkers.

Voorbeelden van Employer Branding door Switch
Werken-bij-site   I   Brochure   I   Linkedin & Facebook campagne   I   Referralactie   I   Video  I  Events     

OPVALLEND WERVEN EN BINDEN 
VAN MEDEWERKERS



Waarom zou jij mensen aanraden om bij Mogema te werken?“Het werk is interessant, high-tech en er komen steeds nieuwe en leuke projecten bij. Ik krijg van Mogema de mogelijkheid om mee te werken met het hele project. Van pre-cleaning tot final cleaning, dus tot en met het afbouwen van het systeem voordat deze de kist ingaat.” 
Wat is het leukste onderdeel van jouw werk?“Het werken in de Cleanroom vind ik het leukst! Constant werken aan nieuwe projecten en producten. Nieuwe projecten opstarten en werkinstructies regelen, om dit vervolgens in de organisatie tot uitvoer te laten komen.” 

“Daarnaast krijg ik de kans om nieuwe medewerkers en stagiairs te trainen en te begeleiden. Het overbrengen van mijn kennis is eveneens een onderdeel van mijn werk waar ik veel plezier uit haal.”

Hoe ziet een werkdag eruit?“Ik ben druk met verschillende werkzaamheden in de cleanroom. Iedere dag begint met een planningsmeeting om de werkzaamheden voor de komende weken in te plannen. Vervolgens heb ik verschillende projectmeetings. Samen met een collega werk ik samen om kennis over deze nieuwe projecten binnen de afdeling te verspreiden.” 
Wat is jouw favoriete product om aan te werken?“We kennen binnen Mogema natuurlijk grotere producten, maar juist de Viewing Chamber vind ik leuk om aan te werken. Het is een kleiner product, maar met heel veel technologie en onderdelen die bewerkt moeten worden. Ook ultraclean producten, waar veel speciale handelingen voor nodig zijn, zijn echt heel interessant om aan te werken.”

Interview met 
misschien wel je 
toekomstige collegaFred Drent

   Meewerkend 
     voorman 
       cleanroom

www.mogema.nl
www.mogema.nl

Jong talent en doorgroeimogelijkheden Goede engineers 
zijn van harte welkom

Aan de slag op onze 
engineeringafdeling
Mogema is specialist in hoogwaardige engineering. Binnen onze engineeringafdeling ontwikkelen 

wij productie-ondersteunende tooling ten behoeve van onze processen binnen lassen, 

verspanen, cleaning en montage (cleanroom). Daarnaast houden wij ons bezig met 

opdrachten voor ‘design for manufacturing’. Innovatie, ontwikkeling en kwaliteit staan 

uiteraard hoog in het vaandel!

 
Met de juiste papieren en persoonlijkheid, ben je van harte welkom om te 

solliciteren naar een functie bij onze engineeringafdelingen. Op de site vind 

je specifieke functies, maar ook een open sollicitatie is van harte welkom.

Interview met 
misschien wel je 
toekomstige collegaFred Drent

   Meewerkend 
     voorman 
       cleanroom
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         thinking

www.mogema.nl

Zo kiest personeel voor u

Bereik 
werkzoekenden 
online 
Bent u momenteel op zoek naar personeel? Het is belangrijk 

om uw bedrijf te profi leren als een aantrekkelijke werkgever. 

Via uw netwerk, op Indeed of LinkedIn deelt u wellicht 

vacatures. Maar waar vindt een werkzoekende vervolgens 

meer over het werken bij uw organisatie? Een wervingssite 

is de ideale plek om hier online aandacht aan te besteden. 

Door middel van beeld, tekst en video laat u zien wie u bent 

en wat uw organisatie bijzonder maakt. Daarnaast is het de 

plek om alle openstaande vacatures te verzamelen. Zo heeft 

een sollicitant gemakkelijk alle informatie bij de hand. 

Solvinity 

Solvinity is een vooruitstrevend managed hosting-bedrijf met 

een indrukwekkende staat van dienst. Hoe triggeren we de 

huidige werknemers van Solvinity om zich in te zetten voor een 

wervingscampagne? Switch bedacht de thematische on- en 

offl  ine campagne ‘The Hunt for the new Solvineer’. Via borden, 

banners, placemats, stickers, appjes en e-mails spoort Solvinity 

medewerkers aan om na te denken wie in hun netwerk een 

Solvineer kan worden. Zo gaan de huidige Solvineers aan 

de slag om talent te vinden en aan Solvinity te binden. ‘t Werkt, 

want direct na livegang kwamen de eerste cv’s binnen.

Mogema

Mogema is een hightech expert in lassen, verspanen en 

vacuümtechnologie. Switch kreeg de opdracht om een brochure 

te maken voor het werven van nieuw personeel. Onze fotograaf 

legde de trotse werknemers aan het werk vast, van stagiaires tot aan 

ervaren specialisten. Dit beeldmateriaal is samen met de geschreven 

teksten en interviews samengevoegd tot een visueel aantrekkelijke 

wervende brochure door het team van Switch.

Wilt u samen brainstormen over uw wervingscommunicatie?
Dan tonen we u succesvolle voorbeelden van eerdere campagnes. Én gebruiken dat als basis van uw aanpak. Bel voor een afspraak.
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