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Veelzijdig



StepStone onderscheidt zich van andere communicatie- 
kanalen door de hechte relatie die we met hen hebben  

en het maatwerk dat ze leveren. We vinden dankzij  
StepStone de meest uiteenlopende profielen,  

wat ook hun ervaring of activiteitendomein zijn.

Feiten

We zoeken elk jaar zo’n 1000 kandidaten. Dan heb je een partner in  
rekrutering nodig die alle profielen vindt. Zoals StepStone.

We krijgen geregeld proactieve input van StepStone om onze campagnes 
online aan te passen.

Al onze campagnes werpen vruchten af. De focus van StepStone op 
kwaliteitsvolle matches tussen kandidaat en bedrijf doet wonderen.

De cijfers liegen niet. Onze acties via StepStone brengen in verhouding  
keer op keer het best op.

Veelzijdig

Handig

Betrouwbaar

Resultaat

« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Broeihaard van innovatieve 
ideeën. Veelzijdig.

StepStone is een van onze geprivilegieerde partners 
voor rekrutering. De reden? Zij werken proactief 
en komen geregeld zelf met vernieuwende ideeën 
aan. En dat werkt!

Anne-Catherine Zoller, E-communication Specialist

Onze bank heeft elk jaar meer  

dan 1000 nieuwe kandidaten nodig. 

Met de war for talent die vandaag 

woedt, is een goede zichtbaarheid 

online van levensbelang. Die  

krijgen we bij StepStone.

Anne-Catherine Zoller

Wat heeft ING te bieden aan nieuwe 
werknemers?

AZ: “ING is een grote, internationale en vooral stabiele, 
dynamische onderneming. Wie hier begint, kan ook 
vooruitkijken naar een mooi carrièrepad. Bovendien is de 
bank nog altijd een veilige werkgever waar een goede 

balans tussen werk en privé zeker haalbaar is.”

Hoe zoekt ING naar zijn kandidaten?

AZ: “Het is niet eenvoudig om elk jaar opnieuw zoveel 
nieuwe mensen aan te werven. Zeker bij de veelgezochte 
profielen zoals IT’ers is de concurrentie groot. Daarom 

kijken en denken we heel ruim: Wij innoveren op het 
gebied van e-rekrutering, surfen op de golven van de 
sociale media, we organiseren events, hangen affiches, 
sturen radiospots de wereld in en maken héél intensief 
gebruik van de jobsites. Want van daaruit vinden heel 
veel kandidaten de weg naar onze eigen jobsite om er 
onze werkaanbiedingen te consulteren.”

Welke rol speelt StepStone in de  
rekruteringsstrategie?

AZ: ”Bij onze rekrutering werken we met verschillende 
partners. StepStone is dus één van de online-kanalen die 
we gebruiken. Maar van alle vacature-websites is het wel 
duidelijk de meest aangehaalde door onze sollicitanten. 
Bovendien ligt het niveau van de kandidaten hoog: zeer 
vaak zijn de kandidaten perfect geschikt voor onze jobs. 
Die match bespaart ons veel tijd.”
“Met StepStone bouwden we door de jaren heen ook 
een uitstekende vertrouwensrelatie op. Zo krijgen we 
geregeld constructieve input en interessante voorstellen 
voor onze campagnes. Bovendien luistert StepStone echt 
naar onze noden en spelen ze er flexibel op in. Dat aanbod 
op maat en die persoonlijke aanpak maken het verschil.”



www.stepstone.be
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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 inspanningen 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.


