Google for Jobs
Quick guide

Datum: 24-01-2020

1. Zet Google for Jobs aan voor uw systeem
1. Login in uw OTYS Go! omgeving.
2. Klik rechts bovenin op uw naam en klik op ‘Klant instellingen’.
3. Aan de zijkant ziet u ‘Filters’ staan. Typ onder de knop ‘Zoeken’ in het veld ‘Trefwoord’ het
volgende in ‘Google for Jobs’.
4. U ziet nu het zoekresultaat in uw scherm, hier vind u onder de knop ‘Google for Jobs’ de
setting ‘GE214’ (Google for Jobs - Mapping). Klik eenmaal op deze setting.
5. Er opent een popup met hierin de instellingen voor Google for Jobs. Hier kunt u de
verschillende benodigde waardes van Google for Jobs mappen (koppelen) aan de gewenste
waardes. Als voorbeeld kunt u bijvoorbeeld de ‘Identifier name’ mappen aan of ‘Eigen
bedrijfsnaam’, ‘Eigen website naam’ of ‘Klantnaam’. Dit is dan de waarde die wordt
meegegeven aan Google, zodat u alleen de gewenste informatie naar buiten brengt.
6. Tevens kunt u in de popup Google for Jobs aanzetten in de popup. Indien U google for jobs
aanzet kunt u bij de stappen onder de kop “Google for Jobs testen” volgen om te kijken of
alles naar behoren is ingesteld.

2. Overzicht betekenis Google waardes
Google naam

Betekenis google voor jobs veld

title

Titel van de vacature

description

Alle vacature informatie. Dit betreft teksten
inclusief koppen en paragrafen.

identifier name

De unieke identificatie naam van de inhuur
organisatie voor de vacature

identifier value

De unieke identificatie nummer voor de
vacature van de inhuur organisatie

datePosted

De originele datum wanneer de vacature
geplaatst werd door de werkgever

validThrough

De datum wanneer de vacature komt te
vervallen

employmentType

Het dienstverband, hier koppelen we in OTYS
een match criteria aan en deze wordt
vervolgens gemapped. Dat wordt verder
uitgelegd onder ‘t kopje ‘Map dienstverband
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types’
hiringOrganization name

De naam van het bedrijf die de baan aanbiedt

hiringOrganization url

De website url van het bedrijf die de baan
aanbiedt

hiringOrganization logo url

De url van het logo van het bedrijf die de baan
aanbiedt

jobLocation streetAddress

Het adres waar de werknemer gaat werken

jobLocation addressLocality

De stad waar de werknemer in gaat werken

jobLocation addressRegion

De provincie waar de werknemer in gaat
werken

jobLocation postalCode

De postcode waar de werknemer gaat werken

jobLocation addressCountry

Het land waar de werknemer gaat werken

baseSalary currency

De valuta waarin de werknemer betaald gaat
worden

baseSalary per

Definitie of er per uur, dag, week, maand of jaar
betaald wordt

3. Mapping dienstverband types
In de Google for Jobs popup (setting GE214) staat onderin een button ‘Map employment types’.
Indien u op deze knop klikt opent er een nieuwe popup ‘Google for jobs employment type mapping’.
Hier kunt u de waardes van de match criteria koppelen aan de 7 google for jobs waardes.
Deze waardes zijn als volgt:
●
●
●
●
●
●
●

"FULL_TIME"
"PART_TIME"
"CONTRACTOR"
"TEMPORARY"
"INTERN"
"VOLUNTEER"
"PER_DIEM"
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●

"OTHER"

Indien u bijvoorbeeld alleen de criteria ‘Vast dienstverband’ heeft toegevoegd aan uw dienstverband
match criteria, zult u onder het kopje ‘OTYS values’ (eerste kolom) alleen de criteria ‘Vast
dienstverband’ zien. In de tweede kolom onder het kopje ‘mapped values’ kunt u in de dropdown
één waarde kiezen. Bij de criteria Vast dienstverband kiest u bijvoorbeeld voor de google waarde
‘FULL_TIME’. Bij de criteria Part time kiest u bijv. voor de google waarde ‘PART_TIME’.

4. Google for Jobs testen
U kunt per vacature Google for Jobs testen. Dit doet u als volgt:
1. Login in uw OTYS Go! omgeving
2. Ga naar de vacature module en open de vacature waarvoor u Google for Jobs wilt testen
3. Klik bovenin in het venster op de knop ‘Externe partijen’ en klik de knop ‘Google for jobs
check’
4. Er opent een nieuw venster met daarin de google for jobs structured data testgegevens. Hier
ziet u of de JobPosting een fout of waarschuwingen geeft of ziet u of het tabje JobPosting
helemaal niet aanwezig is. Indien na het aanzetten van Google for Jobs, de tab JobPosting
nog steeds niet aanwezig is, dan is de kans aanwezig dat er door een webdeveloper Google
for Jobs beschikbaar gemaakt moet worden. Indien er errors of waarschuwingen zijn kunt u
deze op te lossen door de gemapte velden in de vacature correct te vullen. Een warning
betekent overigens niet dat uw vacature niet op Google for Jobs terecht komt,
waarschuwingen dienen vaak als aanbeveling.
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