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Onze eigen medewerkers brengen veel nieuwe kandidaten aan.  
Daarnaast is StepStone onze grootste bron van kandidaten, zowel voor 

jongeren met een technisch profiel, maar ook voor ervaren sales  
profielen en consultants. Dat is ook precies de kracht van  

StepStone: we hebben geen nood aan andere jobsites. Met één  
advertentie bereiken we de juiste kandidaten.
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Wat maakt van Siemens een interessante 
werkgever?

LH: “De stabiliteit van het merk is een grote troef. Veel 
werkzoekenden zijn daar naar op zoek. Maar we zijn 
vooral een bedrijf in beweging dat zijn technologische 
bagage telkens opnieuw toekomstgericht inzet. We 
blijven nooit ter plaatse trappelen. En dat zorgt voor 
heel ruime carrièremogelijkheden natuurlijk.

VD: “Ik kwam drie jaar geleden als ingenieur naar 

Siemens en vind vandaag vooral de fierheid opvallend: 
ik ben oprecht trots om hier te werken. Je vindt 
onze technologische oplossingen ook écht overal: in 
metrostellen, energievervoer, intelligente gebouwen, 
ziekenhuis technologieën en geautomatiseerde 
productielijnen. We zijn ook heel actief in het ontwerpen 
van duurzame en innovatieve oplossingen voor 
uitdagingen zoals klimaatverandering en het leefbaar 
maken en houden van wereldsteden. Met zo’n sterk 
merk achter je, is het fijn werken.”

Waar liggen de uitdagingen op vlak van 
rekrutering?

LH: “Directe online communicatie met brand ambassadors, 
zo bereik je vandaag de juiste doelgroep. En dus zetten 
we daar maximaal op in. Kiezen voor StepStone is 
een zuiver rationele beslissing. De resultaten spreken 
voor zich. Waar andere websites meer portalen zijn en 
informatiedragers voor alles wat met rekrutering te maken 
heeft, is StepStone duidelijk: hier vind je jobs. Dat spreekt 
onze doelgroep geweldig aan. We vinden er trouwens 
heel uiteenlopende profielen: financiële specialisten, sales 
engineers, IT’ers,…”

Online rekrutering levert een betere return  
on investment dan de klassieke print versie.  
StepStone staat op dit vlak mijlenver boven  
de rest.

Lieven Huygens, Talent Manager

Vincent Vandaele, Lead Engineer

Feiten en cijfers

StepStone is onze belangrijkste partner voor online rekrutering.  
Via hen bereiken we alle profielen die Siemens zoekt met één partner.

Via StepStone krijg ik nooit eindeloze stapels vol nutteloze sollicitatiebrieven. 
Wél een werkbare pool geïnteresseerde en gekwalificeerde kandidaten.  
Precies wat we zoeken.

Online communicatie is perfect meetbaar. En dus worden talent managers 
streng voor jobsites die niet presteren. Dat we met StepStone blijven  
werken, heeft alles te maken met hun hoge “Return on Investment”.

We zoeken permanent kandidaten met een heel uiteenlopende achtergrond. 
StepStone kan die verscheidenheid moeiteloos aan.
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« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Onze advertenties  
scoren altijd. Betrouwbaar

Rekruteringscommunicatie is een ideale 

manier om onze vooruitstrevende rol  

in energie, industrie, mobiliteit en 

healthcare te promoten. StepStone  

is een ideaal middel om deze  

bekendheid te vergroten onder  

het grote publiek.

Overige 
( interim, headhunting, database, jobboards, beurzen )

Campusrecruitment

Eigen site

StepStone

Eigen medewerkers

Lieven Huygens



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.

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


