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Haal het beste   uit onze CV Database

Mijnheer Verswijvel, kan u ons vertellen welke 
functietypes u precies rekruteert?

HeadCount is ondermeer actief in sales, marketing en finance 
maar beperkt zich hier niet toe aangezien we weten dat de 
meerwaarde van een medewerker niet louter toe te schrijven 
is aan strikt afgelijnde functie - of sectorervaring, maar wel 
aan attitude kenmerken en cultural fit. We spreken dan over 
ondernemerschap, overtuigende communicatie, ownership... 
kortom kandidaten waarvan het DNA sterk aansluit bij dat van 
onze klanten.

Hoe ziet uw rekruteringsstrategie eruit?

Bij HeadCount stellen we de volledige kandidatenmarkt en ons 
uitgebreid netwerk voor onze klanten open. HeadCount kent de 
markt als geen ander en bekijkt per klant welke segmenten 
er best aangesproken kunnen worden. Onze multi-
sourcingstrategy resulteert in een groter aantal geschikte 
kandidaten, zodat HeadCount scherp kan selecteren en onze 
klanten de luxe hebben om te kiezen.

Over HeadCount 

Recruitment & Selection Services - 

Project Sourcing

• 

Sales - Marketing - Finance met   

ondernemend DNA

• 

Recruitment competence center  

van Cronos Groep

Alexander Verswijvel, Business Development

Toegevoegde waarde van onze samenwerking

« Sinds onze samenwerking met StepStone in 2011 meten we een hoge ratio tussen het 
aantal online vacatures en het aantal inkomende CV’s. Bovendien meten we een hoge 
kwaliteit van de CV’s; hieruit kunnen we concluderen dat Stepstone een zeer performant 
online jobplatform is. »

Jarenlange online 
rekruteringservaring 

Brede kandidatenbereik tot 
900.000 kandidaten   

Focus op innovatieUitstekende Customer Care 

Wat zijn volgens u de 4 sterke punten van StepStone?



Mevrouw de Prince, welke plaats heeft StepStone in die 
rekruteringsstrategie?

StepStone is reeds meerdere jaren een solide partner van 
HeadCount en van de Cronos groep. We werken zeer graag 
met StepStone samen, en dit niet enkel omdat onze statistieken 
aantonen dat ze sterke resultaten voor ons neerzetten, maar  
ook omdat StepStone’s DNA een zeer sterke match heeft 
met dat van HeadCount. 

Dan bedoel ik ondermeer kenmerken als continuous 
improvement, no non-sense communicatie en een 
uitstekende service. En dat maakt samenwerken niet alleen 
succesvol, maar eveneens zeer aangenaam.

Deze combinatie betekent voor HeadCount een dagelijkse 
toename van een deel van zowel de actieve als latente 
kandidatenmarkt.

Sinds wanneer gebruikt u de StepStone DirectSearch CV 
Database ?

We werken reeds 7 jaar met de producten van StepStone, 
waaronder de CV Database.

Deze periode leert ons dat StepStone steeds op zoek is naar 
nieuwe oplossingen om het aanbod nog sterker af te stemmen 
op de vernieuwde behoeften van de markt. Dit geldt eveneens 
voor de onlangs vernieuw de CV Database van StepStone, 
die voor ons zeer gebruiksvriendelijk en snel werkt, als ook 
een mooi aantal relevante kandidaten bevat, dagelijks 
verrijkt met nieuwe kandidaten.

Dit zijn kenmerken die voor ons het verschil maken, en die 
HeadCount in staat stelt snel scherpe selecties door te voeren 
om zo de optimale ‘matches’ op te nemen in onze shortlists of 
talent pool.

Hoe zou u uw samenwerking met StepStone beschrijven ?

Naast de mooie resultaten die we samen met StepStone 
bereikt hebben, zijn we zeer tevreden over de efficiënte 
opvolgingvan het Customer Care Team. StepStone stelt een 
eigen aanspreekpunt ter beschikking van HeadCount, dat altijd 
voor ons klaar staat, en dit steeds met de glimlach! Dat maakt 
het werken met StepStone extra aangenaam.

Swapna de Prince, Consultant

« StepStone is altijd op zoek  
naar nieuwe oplossingen. »

« Statistieke aantonen dat 
StepStone sterke 
resultaten voor ons neerzet.» 

Welke concrete oplossing biedt StepStone?

StepStone biedt voor ons een mix aan performante 
oplossingendie een mooie plaats innemen in onze 
rekrutering en employer branding strategie. Naast 
jobpostings en database search biedt StepStone ons ook 
visibiliteitscampagnes. 

Swapna de Prince, Consultant



3 goede redenen 

om de StepStone DirectSearch CV Database 
te gebruiken bij het zoeken van de ideale kandidaat.

Dankzij onze cv-theek vindt u de meest actieve en 
best gekwalificeerde profielen in één oogopslag!

1
BEREIK ACTIEVE KANDIDATEN

• meer dan 50% actieve profielen

•  krijg toegang tot de meest recente
profielen in één oogopslag

•  ontvang de nieuwe pertinente cv’s via
e-mail

3
WERK MET EEN EENVOUDIGE 
EN SNELLE TOOL

•  contacteer de kandidaten die u
interesseren

•  bewaar uw resultaten voor een
optimale opvolging

•  optimaliseer uw resultaten dankzij
de StepStone-opleidingen

2
RICHT U VEEL PRECIEZER TOT DE 
JUISTE KANDIDATEN 

• gekwalificeerde profielen in
alle domeinen

• een intuïtieve en snelle zoekmotor

• een grote keuze aan selectiecriteria

Neem contact op met ons team 
voor meer informatie of een offerte op maat :

We wensen u alvast veel succes bij uw rekruteringen.

Het StepStone team

02/209.97.77

SALES@STEPSTONE.BE


