
Uitvinder, Johan Vaaler, 1899

Efficiënt



De voorbije drie jaar vonden we maar liefst 689 relevante cv’s via 
StepStone.be. Maar dat is niet het meest spectaculaire cijfer.  

Niet minder dan 256 van die potentiële medewerkers waren zo 
goed dat ze een plaatsje kregen in onze wervingsreserve.  

Dat is meer dan een derde van de kandidaten!  
Bovendien rekruteerden we 35 van die sollicitanten ook effectief - 

een duidelijk bewijs van de kwaliteit van StepStone.

StepStone denkt met ons mee over onze wervingsstrategie. We kunnen 
blind op hen vertrouwen en dat is van goudwaarde.

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

De relevantie van de cv’s op StepStone is echt groot. De meerderheid van de 
ingezonden cv’s zijn ook echt goede kandidaten voor onze jobs. 

Ik kan me geen probleem op de StepStone-site herinneren. Alles werkt altijd 
zoals het hoort. Dat onthouden jobzoekers natuurlijk ook. Net daarom zijn 
ze er met zo veel te vinden.
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Betrouwbaar

« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Feiten en cijfersEfficiënt rekruteren  
Triple A Solutions rekent  
op StepStone.

De logische vraag aan een bedrijf met 
zo’n opvallende naam: waarvoor staan 
die drie A’s?

TDM: “Onze naam vindt zijn oorsprong in de AAA-
rating die gegeven wordt aan de meest kredietwaar-
dige bedrijven op de beurs. Met ons gespecialiseerd 
team van Credit Professionals werken wij samen met 
onze klanten naar deze rating toe door hun kaspositie 
te optimaliseren. Een doorgedreven en professioneel 
debiteurenbeheer is van cruciaal belang.”

Wat doet Triple A Solutions anders dan 
andere consultants?

J-PVD: “In de beperking kent men zijn meester. Daar 
wij enkel en alleen actief zijn binnen de niche Credit  
Control & Management, kunnen wij veel verder gaan op 
vlak van content, coaching & opleiding. Onze medewerkers 
genieten van gepersonaliseerde opleidings- en coachings- 
trajecten. Zowel ervaren Credit Professionals als  
enthousiaste juniors komen professioneel aan hun trek-
ken bij Triple A Solutions. Een mooi voorbeeld is onze 
Credit Academy, waar wij maandelijks 3 à 4 juniors vast 
aanwerven en opleiden in credit control. Na hun opleiding 
komen ze allemaal in AAA teams terecht en nemen zij een 

vliegende start in Credit Control & Management!”

Hoe past StepStone in die strategie?

TDM:“Ons partnership met StepStone loopt nu 
al drie jaar. Het is écht handig om een profes-
sional aan je zijde te hebben die met je mee- 
denkt en je noden begrijpt. Bovendien is de prijs / 
kwaliteitsverhouding van StepStone onevenaarbaar.  
Koppel die meerwaarde aan een super service en voor 
ons is de keuze snel gemaakt.”

Triple A Solutions focust op een eigen niche.  
En we maken graag gebruik van partners met veel 
toegevoegde waarde. Zoals StepStone bij het  
werven van kandidaten.

Thierry De Meester, Managing Partner

Jean-Paul Van Damme, Recruitment & Development

Triple A Solutions is een financiële  

dienstverlener, gespecialiseerd  

in Credit Control en Management.  

Een eng domein? Precies! En net 

daarom kunnen we kwaliteit  

blijven garanderen.

Thierry De Meester

35 contracten

256 actieve reserve

689 cv’s



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


