Persbericht
Stichting ODIN start gratis vacaturebank
Stichting ODIN is het kennis- en innovatiecentrum voor onafhankelijk financieel dienstverleners. Via 25 kennisdomeinen, een gratis informatiecentrum, een
non-profit webwinkel, een innovatie plein, scherp geprijsde workshops en een gratis kennisbrief is ODIN een belangrijke businesspartner in de branche. Met
een aparte consumentenrubriek is Stichting ODIN ook steeds vaker het startpunt voor consumenten die op zoek zijn naar onafhankelijk advies.

Hollandsche Rading, dinsdag 6 november 2012
Stichting ODIN start vandaag met een gratis vacaturebank voor alle onafhankelijk financieel dienstverleners in
Nederland. Verzekeraars en ander (toe)leveranciers kunnen voor slechts € 50,00 een vacature plaatsen.
Met deze baanbrekende propositie voegt ODIN de volgende gratis dienst toe aan haar uitgebreide gratis dienstverlening voor
financieel adviseurs. De ODIN vacaturebank is gespecialiseerd in vacatures voor de financiële dienstverlening en de
toeleveranciers hiervan. De vacaturebank is in samenwerking met Jobintenz.nl, die jarenlange ervaring heeft met online
vacaturebanken, ontwikkeld en biedt o.a. een geautomatiseerde profielmatch, waardoor werkzoekenden passende vacatures
automatisch in hun e-mailbox ontvangen.
Voorzitter René Graafsma over deze nieuwe dienst. “De markt komt vanaf 2013 sterk in beweging. Wij verwachten belangrijke
verschuivingen in de markt vanwege de nieuwe bedrijfsmodellen, die zijn gericht op een grotere mate van klantgerichtheid,
automatisering en advisering. Dit vraagt om een andere invulling van functies, systemen en mensen. ODIN wil met de gratis
plaatsing van vacatures voor financieel advieskantoren de markt stimuleren op zoek te gaan naar de beste mensen voor de
baan, want in de nieuwe advieswereld zijn het vooral de mensen die het verschil zullen maken”
Aanbieders plaatsen hun vacatures standaard gedurende twee maanden. Via een speciaal formulier wordt de vacature
eenvoudig aangemeld en wordt de vacature binnen enkele dagen geplaatst, inclusief bedrijfsprofiel en logo. Het proces verloopt
geheel digitaal.
De ODIN vacaturebank biedt aanbieders tegen betaling nog de mogelijkheid om de werving en selectie uit te besteden aan
professionele recruiters van Jobintenz.nl. De werving en selectie van de juiste kandidaat is specialistisch werk, dat niet iedereen
kan of wil doen. Deze betaalde dienst wordt direct door Jobintenz.nl aangeboden, zonder marge voor ODIN.
De vacaturebank is te bereiken via de homepage van Stichting ODIN of via de directe link www.stichting-odin.nl/vacaturebank

Persinformatie
Voor onze persrelaties heeft ODIN een aparte perspagina op haar website. U vindt hier foto’s van de bestuurders, logo’s, oude
persberichten en aanvullende informatie. De link is: http://www.stichting-odin.nl/20-162/pers.html
Voor direct contact mailt u met onze voorzitter Rene Graafsma: r.graafsma@stichting-odin.nl

www.stichting-odin.nl

