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Aantal vacatures per jaar

De top 10 beroepsklassen met meeste vacatures 

Marktaandeel vacatures 
per provincie

Opleiding

Top 5 branches

Gezondheidszorg stijgt bijna
een procent in marktaandeel en

heeft nu 13,6% van alle vacatures.

2.370.727

6.4 

Vacature-advertenties

371.923Unieke vacatures 

Plaatsingen per vacature

4%2% 8%6% 12%10% 14% 16%0%

1 Handel (21,7%)

2 Gezondheidszorg/Welzijn (13,6%)

3 ICT (7,6%)

4 Industrie/Techniek (7,4%)

5 Zakelijke dienstverlening (7,3%)

+0,9%

Het aantal online 
vacatures is met 

 
gestegen ten opzichte 

Q3 2014.

+25%

+0,7%
Utrecht wint 0,7% aan 

marktaandeel ten opzichte 

van 2014 en biedt 11% van 

alle vacatures in Nederland.

De provincies in de Randstad 

(NH, ZH, UT, FL) bezitten 

samen meer dan de helft van 

alle vacatures in Nederland.

54%

Groningen 2,4%   -0,1%

Gelderland 10,4%    +0,4%
Utrecht 11,0%   +0,7%

Friesland 2,2%    -0,2%

Noord-Brabant 16,4%    -0,2%

Zuid-Holland  20,6%   -0,5%

Noord-Holland  20,1%   +0,2%

Drenthe 1,7%   0,0%

Flevoland 2,0%   -0,1%

Overijssel 5,4%   +0,2%

Limburg 5,8%   -0,1%

Zeeland 2,0%   -0,3%

Medewerker
klantenservice

Software
engineer

Top 3 Beroepen

1 2 3

Reparatie- en
onderhoudsmonteur

ICT 

Verkoop en handel

Administratie en klantenservice

Installatie, reparatie en onderhoud

Productie

Engineering

Gezondheidszorg en welzijn

Bouw en delfstoffenwinning

Verzekeringen en financiën

Inkoop en magazijnbeheer

12,8% (-0,2%)

9,4% (0,0%)

7,4% (+0,4%)

7,3% (+0,1%)

Het aantal parttime vacatures daalt.
In 2014 was nog 32,7% van de 
vacatures parttime beschikbaar.

6,7% (+0,1%)

6,0% (+0,7%)

5,0% (+0,4%)

4,1% (0,0%)

Bronvermelding

Jobfeed heeft in het derde kwartaal van 2015 ruim 3,4 miljoen online vacature-plaatsingen ontdekt, geanalyseerd en gecategoriseerd. 
Voor dit rapport zijn de vacatures voor stages, bijbanen, vrijwilligerswerk, freelance en franchises weggelaten. Van de resterende 2,3 miljoen 
vacature-advertenties bleven na ontdubbeling 371.923 unieke vacatures over, waarop de analyses zijn uitgevoerd.

Lees meer over Jobfeed als bron voor arbeidsmarktinformatie: www.jobfeed.nl/pers
  

Big Data tool voor vacatures

Jobfeed biedt een actueel én historisch overzicht van alle online vacatures in Nederland en is daarmee een waardevolle informatiebron, 
analysemiddel en acquisitietool voor recruitmentbureaus, vacaturebanken, mobiliteit- en onderzoeksorganisaties.
Vraag een gratis testaccount aan via www.jobfeed.nl

Jobfeed is een initiatief van Textkernel BV, softwareleverancier van cv parsing, vacatureparsing en 
semantische zoek- en match-oplossingen.
     

11,4% (-0,9%)

6,9% (-1,2%)

= 2014

Engineering 
verliest 1,2% 

marktaandeel en
daalt twee plekken

in de lijst.

46,9%
27,1%

In Utrecht is het merendeel van de 
vacatures voor hoger opgeleiden (54,4%)

In Zeeland is dit slechts 26,5%.
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Parttime vacatures

gemiddeld

Top 5 steden

1 Amsterdam

2 Utrecht

3 Rotterdam

4 Den Haag

5 Eindhoven
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