
 

10 

R
ia

nn
e 

B
ar

ge
r

←

TEKST: SANNE WOLTERS

In de gaten houden...
Ginny Ramkisoen (32)

L
euke vacatures 
vinden, is een hele 
uitdaging. Veel 
vacaturebanken 
zijn onoverzichtelijk 

waardoor je bijna verdrinkt 
in de functies waarnaar je 
helemaal niet op zoek was. De 
gouden tip is vaak: zoek het 
in je netwerk, daar maak je de 
meeste kans. Maar wat als je 
geen groot netwerk hebt? Dan 
is daar Vacature via Ginny, een 
uit de kluiten gewassen vrien-
dendienst voor het vinden van 
een baan.
Volgens oprichter Ginny 
Ramkisoen is het bedrijf ‘per 
ongeluk’ ontstaan, uit liefde 
voor haar vrienden. Ramki-
soen werkte als manager bij 
een muzieklabel. Ze deed veel 
nieuwe contacten op en was 
op de hoogte van ieders func-
tie of zoektocht naar een baan. 
Geregeld kreeg Ramkisoen de 
vraag: ‘Ken jij niet nog  
iemand…?’ en van het een 
kwam het ander. De juiste 
partijen werden aan elkaar 
gekoppeld en vrienden gingen 
met succes aan de slag.
‘Ik had eigenlijk niet door dat 
recruiters dit ook doen en er 
dan grof geld voor krijgen.’ Na 
een paar jaar wisten zo veel 
werkzoekenden en werkgevers 
haar te vinden, dat Ramkisoen 
niet meer kon onthouden 
wie naar wat op zoek was. 
Om overzicht te creëren en 
haar vrienden goed te blijven 
informeren, besloot ze in 2013 

alles op een Facebookpagina 
te zetten. Zo werd Vacature 
via Ginny geboren. De pagina 
groeide ontzettend snel – na 
een paar maanden waren er 
al een paar duizend likes. Uit-
eindelijk besloot Ramkisoen 
er samen met compagnons 
Marc Derby en Nadir Mea een 
bedrijf van te maken met een 
professionele vacaturesite. 
‘We zijn wel heel specifiek in 

wat we plaatsen. Het moeten 
creatieve functies zijn, al is 
dat begrip heel breed. Je zult 
bij ons geen vacature vinden 
voor een heftruckchauffeur bij 
een logistiek bedrijf, wel een 
advertentie voor chef-kok.’ 
Je vindt er ook de ver-van-
mijn-bed-show-banen: de 
functies in de mediawereld 
die voor velen onbereikbaar 
lijken. ‘Veel mensen weten 

niet hoe je er terechtkomt.’ 
Dat weet Ramkisoen wel. ‘Bij 
ons kun je de leuke creatieve 
functies makkelijk vinden.’
Maar er zijn meer factoren die 
het succes van Vacature via 
Ginny kunnen verklaren. Het 
bedrijf is erg transparant en 
houdt geen informatie over 
het bedrijf achter. Ook de 
tone of voice is anders. Daar 
waar andere vacaturesites 
afstand creëren met belerende 
praatjes over cv’s, de juiste 
brief en houding tegenover de 
werkgever, spreekt Ramkisoen 
de kandidaten vriendelijk en 
bemoedigend toe en helpt 
ze waar ze kan. ‘Bij andere 
vacaturesites is het allemaal 
zo ongezellig, dat werkt de-
primerend. Het moet wel leuk 
blijven, want werk is een groot 
deel van je leven.’ 
De funfactor speelt een be-
langrijke rol. Fun is het zeker 
als je honderd Van Dobben- 
kroketten wint bij Ginny’s 
Ultieme Vrijmibo Prijzen 
Manifestatie. ‘Het leek ons 
gewoon ontzettend leuk om 
zoiets te doen. Maar we zitten 
niet als een stel kinderen te 
freestylen hoor, we doen alles 
wel doordacht.’ 
In september staat er een pub-
quiz op het programma en op 
vrijmibo’s kunnen kandidaten 
en bedrijven elkaar in leven-
den lijve ontmoeten. Intussen 
wordt hard doorgewerkt om 
na Amsterdam ook op andere 
steden te kunnen focussen.

‘Werk is een groot deel van je leven’

Ginny Ramkisoen: ‘Het moet wel leuk blijven’

Van een Facebookpagina voor vrienden naar een professioneel en succes-
vol bedrijf. Ginny Ramkisoen vindt via haar grote netwerk de leukste 

creatieve banen voor je en dat doet ze met ontzettend veel plezier
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