
 
 

 

Franklin Rooseveltlaan 349/B61, 9000 Gent +32(0)92620413 partners@jobruil.be - www.jobruil.be 
 

JobRuil. In het belang van werkgevers én werknemers 
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Persbericht 
 
Nieuw online jobplatform laat werknemers jobs ruilen 

 
Werknemers die dichter bij huis willen werken, kunnen vanaf nu hun job ruilen op de  

nieuwe jobsite www.jobruil.be  Jobruil gaat op zoek naar de perfecte ruilpartner 

(jobmatch) in een geavanceerde database van profielen en bedrijven. Werkgevers 

vinden dankzij de website snel een evenwaardige vervanger of stimuleren interne en 

externe jobrotaties.  

 

Werknemers schrijven zich gratis in op jobruil.be: ze maken een profiel aan met hun CV, 

huidige job en jobverwachtingen. Als Jobruil een jobmatch vindt, solliciteren ze na 

goedkeuring bij elkaars werkgever. Gaat die ook akkoord, dan vindt er een succesvolle ruil 

plaats op korte termijn. De hele procedure verloopt in alle discretie. 

 

Werkgevers abonneren zich op Jobruil om interne en externe jobrotaties uit te voeren. Ze 

vergroten daarmee de motivatie, productiviteit en knowhow binnen hun bedrijf. Er is ook plaats 

voor vacatures op jobruil.be. Die staan open voor andere gebruikers van het platform – 

werknemers die al een job hebben – wat Jobruil onderscheidt van de klassieke jobsites. 

 

Waarom Jobruil? 
 

40% van de loontrekkenden in ons land voelt zich niet helemaal gelukkig in zijn of haar job. 

Als voornaamste oorzaak noemen ze de te lange reisafstand van en naar het werk. Daarom 

zoeken we een jobmatch: iemand met dezelfde job en droom. Uit onderzoek blijkt immers dat 

gelukkige werknemers meer voldoening uit hun werk halen en productiever zijn. Zowel 

werknemers als werkgevers winnen dus bij een succesvolle jobruil. 

 

Meer info: www.jobruil.be 
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Over Jobruil 
 
Jobruil is een initiatief van enkele gedreven creatievelingen uit het Gentse. Oprichter Daryoush Ghanbarpour 
werkte onder meer als consultant voor een selectiekantoor in hooggekwalificeerde profielen. Daar raakte hij 
vertrouwd met de verwachtingen van werknemers en noden van werkgevers. Het team team van Jobruil wil 
werknemers én werkgevers helpen om elkaar beter te leren vinden vanuit de overtuiging dat mensen almaar 
efficiënter, flexibeler en dichter bij huis werken. 

 
Contactgegevens: 
Daryoush Ghanbarbpour – oprichter Jobruil – 0476/ 44 91 86 – daryoush.ghanbarpour@telenet.be 
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