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CV screening

Candidates in short list
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Feiten en cijfers

We houden van cijfers en meetbare resultaten 
bij Profile Group. En de cijfers van StepStone 
zijn keer op keer indrukwekkend.

Andrew Simmonds, Managing Director

Profile Group is een oplossings- 
gerichte HR provider. Het optimaliseren 
van sourcingstrategieën bepaalt of we 

onze klanten de juiste kandidaten  
kunnen presenteren. Onze technologie 

meet de oorsprong van elke kandidaat en 
sourcing beslissingen worden genomen 
op basis van echte gegevens. Ons bedrijf 
is vrij uniek in deze metingen. Deze info 

is transparant voor onze klanten  
en leveranciers.

Andrew Simmonds:

Bij StepStone zijn de procedures eenvoudig en de resultaten meetbaar.  
Dat werkt gewoon beter.

Op de homepage van StepStone draait alles om de zoektocht naar een job. 
Die focus is fantastisch.

De cijfers van StepStone spreken voor zich. Keer op keer vinden we de  
juiste kandidaten.

StepStone is voor veel jobzoekers dé vacaturewebsite bij uitstek.  
We weten dus zeker dat we op die manier een groot publiek bereiken.

Efficiënt

Handig

Resultaat

Betrouwbaar

« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Deze grafiek toont onze procescijfers sinds januari 2010. StepStone scoort  
er op elk onderdeel het hoogst: we krijgen meer sollicitaties via de site,  

weerhouden meer cv’s uit dat pakket, én houden meer kandidaten over in  
onze shortlist. De verschillen worden zelfs groter naarmate de procedure verder 
vordert. StepStone bezorgt ons dus niet alleen een ruime selectie, we halen er  

ook nog eens uitstekende kandidaten uit.

Wat onderscheidt Profile Group van  
andere rekruteerders?

AS: “We kijken ruimer dan het louter matchen van 
individuele profielen. We werken ook permanent 
aan het uittekenen van doeltreffende strategieën 
om de juiste kandidaten te vinden. Op die manier 
interviewen we elk jaar meer dan 3000 kandidaten 
voor uiteenlopende functies: van verkoop en mar-

keting, tot financiën, human resources, industrie en 
administratie. Die vinden we voor een groot stuk 
online – via de jobsites en via profilegroup.com.”

Je wijst graag op ‘meetbare resultaten’. 
Wat bedoel je daarmee?

AS: “Al van in de eerste fase houden we alles 
heel nauwkeurig bij met onze Fast Track Appli- 
cation. Die volgt alle acties van kandidaten op onze  
advertenties en meet pageviews, clicks, kwaliteit 
en doorstroom van kandidaten, ... Met die ge- 
detailleerde info maken we onze processen en 
strategieën telkens wat efficiënter.”

Hoe past StepStone in die strategie?

AS: “StepStone is een echte jobsite. Mensen komen 
er om een werkgever te vinden – niet om hun loon 
te berekenen of wat over vakantiegeld te lezen.  
Wervingscampagnes naar die actieve werkzoekers 
zijn dus ook veel efficiënter. Daarom doen we graag 
beroep op hun diensten. We gebruiken de vier job- 
sites, maar voor ons is StepStone dé jobmarkt bij 
uitstek.”                              
       www.profilegroup.com

Campagnes  
met meetbaar succes.  
Resultaat



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

Nicky Brants 

Sales Manager

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

Mobiel: +32 (0)472 91 74 60

Koen Van Waeyenberghe

Key Account Manager Media Agencies

Tel. direct: +32 (0)2 209 97 33

Mobiel: +32 (0)497 52 53 56


