
 
Marktplaats gaat strijd aan met vacaturesites 
Vacature-aanbod stijgt met duizenden per maand 
 
Amsterdam, 19 mei 2017 – Steeds meer mensen vinden een baan via Marktplaats. De 
handelssite timmert hard aan de weg in de vacaturecategorie. Het aanbod van vacatures is in 
de afgelopen tien maanden gestegen van 2000 naar meer dan 44.000. Met de introductie van 
een koppeling met OTYS, een veelgebruikt systeem in de recruitmentbranche, zal dit aantal 
naar verwachting nog eens met duizenden per maand stijgen. Met de koppeling kunnen 
vacatures namelijk eenvoudig en gratis worden doorgeplaatst op Marktplaats. Markplaats gaat 
daarmee de concurrentie aan met grote vacaturebanken. 

 
Wouter Geerling, Business Development Manager bij Marktplaats: “We willen het voor 
Marktplaatsgebruikers nog beter mogelijk maken om de meest geschikte baan te vinden. De koppeling 
met Otys is daarin een belangrijke stap; het verbetert het aanbod aanzienlijk. En met het enorme 
Marktplaatsbereik van 8,2 miljoen unieke bezoekers per maand biedt de koppeling ook nog eens veel 
mogelijkheden voor recruiters.”  
 
Marktplaats is in Nederland een begrip als het gaat om het kopen en verkopen van nieuwe en 
tweedehands goederen, auto’s en diensten. De afgelopen jaren is de handelssite ook uitgegroeid tot 
een waar banenplatform. Daarbij ligt de focus vooralsnog op banen waarvoor een lage of middelhoge 
opleiding vereist is, op dat type banen wordt het meest gezocht op Marktplaats. Geerling: “Zo wordt 
bijvoorbeeld veel gezocht naar chauffeurs- of koeriersdiensten of schoonmaakwerk. Gezien de 
schaarste in deze beroepen, liggen hier voor recruiters ontzettend veel kansen. We zien naarmate 
Marktplaats bekender wordt als vacaturesite ook vacatures voor hoger opgeleide mensen toenemen. 
De verwachting is dan ook dat in de komende maanden het aantal bezoekers op zoek naar hogere 
functies zal toenemen. “ 
 
Volgens OTYS-CEO Jorrit Blok zorgt de nieuwe koppeling voor een win-win situatie waarvan zowel 
recruiters als werkzoekenden profiteren. “Recruiters profiteren van een enorm potentieel aan extra 
bezoekers op hun vacaturepagina zonder extra kosten. Werkzoekenden profiteren van een veel groter 
aanbod vacatures, waardoor ze eerder een geschikte baan kunnen vinden.”  

 
// 
 
Over Marktplaats 

Marktplaats ontvangt maandelijks ruim 8 miljoen unieke bezoekers en daarmee is het de grootste 

online handelsplaats van Nederland. Per dag worden circa 350.000 nieuwe advertenties op de site 

geplaatst, waarbij particuliere en zakelijke aanbieders zorgen voor een groot en gevarieerd 

tweedehands en nieuw aanbod. Kijk voor meer informatie op www.marktplaats.nl. 

Over OTYS 

OTYS is Nederlands grootste leverancier van recruitment software. Het bedrijf loopt voorop in 

ontwikkelingen op software gebied en slimme koppelingen. Het uitgebreide softwarepakket van OTYS 

bevat alles om het werving en selectie proces te automatiseren en optimaliseren. 
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