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We benutten een hele resem kanalen om kandidaten te vinden  
voor onze vacatures: jobsites, netwerken, beurzen, onze eigen  

website,... Dat is logisch gezien onze grote nood aan nieuwe krachten. 
Toch valt het op dat de instroom via StepStone heel groot is.  

Liefst een vijfde van alle kwaliteitsvolle cv’s komt via hen.  
Dat is indrukwekkend.

Feiten en cijfersEen match voor  
élk profiel. Handig

We werven elk jaar 400 medewerkers aan in allerlei 
disciplines. Om die te bereiken is een veelzijdig 
platform als StepStone ideaal.

AG Insurance rekruteert heel 
breed: van wiskundigen tot  

marketeers, van pas afgestudeerde 
jongeren tot experts, en van  

bachelors tot masters. Die vinden 
we allemaal op StepStone.

Isabelle Vanlerberghe Geen enkele jobsite trekt zo veel verschillende profielen aan als StepStone. 
Dat maakt van hen een ideale onestopshop voor onlinerekrutering.

De focus van StepStone werpt vruchten af. Kandidaten vinden er altijd direct 
wat ze zoeken. 

StepStone volgt vacatures die niet goed presteren proactief op en zoekt  
mee naar oplossingen.

StepStone bezorgt me keer op keer een ruime selectie gemotiveerde  
kandidaten. Dat bespaart ons alvast een extra gespreksronde.

Veelzijdig

Handig

Betrouwbaar

Efficiënt

« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Isabelle Vanlerberghe, Development & HR Communication Manager

AG Insurance rekruteert veel. Vind je  
gemakkelijk kandidaten?

IV: “Aangezien we een groot bedrijf zijn, krijgen we 
veel kandidaten binnen via referrals. Bijna een kwart 
van al onze nieuwe medewerkers komt via dat directe 
kanaal binnen. Dat zijn er elk jaar dus een honderd-
tal. Dat die aanpak werkt, is voor ons een signaal dat 
we als werkgever op de goede weg zijn met onze 
aandacht voor stabiliteit en een gezond evenwicht  

tussen werk en privé. Anders zouden onze medewerkers  
AG Insurance niet promoten in hun eigen netwerk.
Daarnaast zijn we vooral online sterk aanwezig.  
Daar moeten we ons merk echt nog verder op de kaart 
zetten.”

Welke rol spelen jobsites in je zoektocht 
naar kandidaten?

IV: “We bekijken jobsites en onlinevacatures altijd door 
de ogen van potentiële werknemers. Zij zijn vooral 
geïnteresseerd in jobs en openstaande vacatures.  
Een werkzoekende focust zich vooral op het zoeken 
naar een geschikte job. En wil die informatie snel  
vinden zonder zich doorheen alle andere content te 
moeten worstelen. StepStone focust echt op open-
staande vacatures en pusht geschikte kandidaten om 
te solliciteren. Het geheel voelt ook heel natuurlijk aan. 
Dat merken we in de resultaten.
Als recruiter word ik trouwens in de watten gelegd:  
de site is gebruiksvriendelijk, de opvolging loopt vlot en 
de service onberispelijk.”
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Talent is dé hoeksteen van elke gesmeerd lopende organisatie. Maar het juiste talent vinden voor 
uw vacatures is niet altijd even makkelijk. Maar net dat is onze sterkte: uw organisatie snel in  
contact brengen met geschikte kandidaten.

StepStone is dé jobmarkt bij uitstek. Niet omdat we de meeste bezoekers hebben. Wél omdat 
we het vaakst de perfecte match maken tussen bedrijven en kandidaten. Want al onze inspan-
ningen zijn gericht op één doel: kandidaten in contact brengen met geschikte vacatures voor hun 
profiel.

StepStone bewijst de kracht van onlinerekrutering. We investeren onophoudelijk in onze 
website. Die moet gebruiksvriendelijk en duidelijk zijn. Of anders gezegd: werknemers moeten de 
interessante vacatures van onze klanten meteen vinden. De cijfers bewijzen dat die  
inspanningen lonen.

StepStone is een échte partner. We bouwden door de jaren heen een uitzonderlijke kennis 
van de online jobmarkt op. En die delen we graag met onze klanten. Zodat uw onlinecampagnes 
betere resultaten halen.

Vertrouw op ons talent in de zoektocht naar uw nieuwe werknemers. 
Neem meteen vrijblijvend contact met ons op.

www.stepstone.be
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Tel. direct: +32 (0)2 209 98 77
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