
Voor een resultaatgerichte samenwerking.

Het StepStone
partnerprogramma
Het StepStone
partnerprogramma

www.stepstone.be



Het StepStone
partnerprogramma

StepStone is de marktleidende jobsite in België op het gebied van ‘candidate delivery’. Geen enkele andere 

jobsite levert meer kandidaten aan per vacature. Een belangrijke sleutel tot dit succes is het uitgebreide 

partnernetwerk met meer dan 100 partners. Bent u niet bekend met StepStone? Ontdek alle cijfers hier. 

Onze partners kiezen voor meetbare resultaten op korte termijn. Met behulp van de nieuwste 

technologieën in onze tools, gaan we op zoek naar oplossingen op maat. Transparantie staat daarbij 

voorop: inzicht in de resultaten helpt ons en onze partners de samenwerking nóg beter te maken. 

VACATURES VOOR UW DOELGROEP

U als partner heeft de touwtjes in handen! Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën kunnen 

we u alle beschikbare vacatures aanleveren. Maar we kunnen ons ook toespitsen op bepaalde regio’s, 

bepaalde functiecategorieën, een specifieke taal... Wilt u bijvoorbeeld enkel Nederlandstalige vacatures in 

Brussel in de IT? Geen probleem met onze tools!

DE OPLOSSING DIE BIJ U PAST

Grijp de kans om uw doelgroep nog beter te dienen met deze oplossingen, gehost door StepStone. 

Kies welke opzet het beste bij u past.

Integratie van vacatures in de resultatenlijst van uw jobsite

Integratie van vacaturebox op uw website

Integratie van geavanceerde Powered By op uw website
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https://www.stepstone.be/werkgevers/waarom-stepstone/facts-en-figures/


Integratie van vacatures in de 
resultatenlijst van uw jobsite

Bij deze integratie kunt u de StepStone vacatures van uw keuze (alle vacatures, in een bepaalde regio, in 

een bepaalde taal...) integreren in de resultatenlijst van uw vacaturesite via een XML-feed. Hierdoor staan 

de vacatures tussen de andere jobs op uw site en zodra een gebruiker klikt op een StepStone vacature landt 

hij op de vacature op onze website. 

RESULTATEN

Dit verkeer wordt gemeten via onze analytische programma’s. De vergoeding van deze opzet verloopt via 

een cost-per-click model. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de clicks, waarna er gefactureerd kan 

worden. 

VOORDELEN

Uw jobsite wordt relevanter door een groter aanbod van kwalitatieve vacatures

Toespitsing van vacatures mogelijk op regio, sectoren, trefwoorden...

Geen financieel risico, geen set-up of onderhoudskosten

Een interessant cost-per-click verdienmodel
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Vicky Janssens, Fieldmanager bij 
JobsVerzekerd over deze integratie: 

“Eind augustus 2015 startten we samen met 

StepStone de samenwerking op. Gezien onze website 

gespecialiseerd is in vacatures in de verzekeringssector, 

was dit een mooie opportuniteit om een totaalaanbod 

van alle jobs in de verzekeringssector aan te kunnen 

bieden. Sindsdien staan er dagelijks meer dan 50 

jobs in de verzekeringssector online via onze website. 

Op deze manier bieden wij onze bezoekers een 

totaaloverzicht van openstaande vacatures in de sector. 

De samenwerking met Stepstone verloopt heel vlot, ze 

staan ons steeds goed bij en we krijgen goede tips en 

tricks. We zijn dan ook heel blij met de samenwerking 

tussen JobsVerzekerd en StepStone.”



Integratie van een vacaturebox 
op uw website

Bij deze integratie worden de StepStone vacatures van uw keuze verzameld in een ‘vacaturebox’, een 
zogenaamde widget. Deze kunt u implementeren op uw website via een Iframe code, die we u aanleveren. 

Hierdoor wordt de vacaturebox met zoekfunctionaliteit zichtbaar op uw website, waar u maar wilt. 

RESULTATEN

Het verkeer via deze widget wordt gemeten via onze analytische programma’s. De vergoeding van deze 

opzet verloopt via een cost-per-click model. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de clicks, waarna 

er gefactureerd kan worden.  

VOORDELEN

Uw website biedt een extra service aan de doelgroep

Toespitsing van vacatures mogelijk op regio, sectoren, talen...

Snelle en eenvoudige implementatie, wij verzorgen de widget met hosting

Geen financieel risico, geen set-up of onderhoudskosten

Een interessant cost-per-click model
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Joachim Verplancke, zaakvoerder 
van Go2 over deze integratie: 

“We publiceren op Go2.be nu al 

bijna anderhalf jaar de vacatures van 

StepStone. Voor onze bezoekers is dit een 

interessante aanvulling van jobs en voor 

ons is het ook een interessante aanvulling 

voor onze advertentie-inkomsten. Het 

implementeren van de vacaturebox was 

slechts vijf minuten werk. Daarnaast ben 

ik enthousiast over de overzichtelijke en 

stipte administratieve afhandeling van 

rapportage en facturatie.”



Integratie van geavanceerde 
Powered By op uw website

Bij deze integratie worden de StepStone vacatures van uw keuze verzameld in een vacaturebox, een 
zogenaamde ‘Powered By’. Deze is uitgebreider dan de eerdergenoemde widget, biedt de bezoeker 

geavanceerde zoekmogelijkheden en is aanpasbaar aan uw bedrijfsdesign. Na het implementeren wordt 

de ‘Powered By’ zichtbaar op uw website, meestal op een daarvoor bestemde pagina op uw website. 

RESULTATEN

Dit verkeer via deze Powered By wordt gemeten via onze analytische programma’s. De vergoeding van 

deze opzet verloopt via een cost-per-click model. Maandelijks ontvangt u een overzicht van de clicks, 

waarna er gefactureerd kan worden.   

VOORDELEN

Extra service aan de doelgroep, geavanceerder dan de widget

Toespitsing van vacatures mogelijk op regio, sectoren, talen...

Aangepast aan uw bedrijfsdesign

Geen financieel risico, geen set-up of onderhoudskosten

Een interessant cost-per-click model
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Leander Vogels, marketeer 
bij ZDNet (Minoc) over deze 
integratie: 

“Onze samenwerking met StepStone 

verloopt vlot en open. StepStone denkt 

mee om de resultaten te optimaliseren en 

dit is dan ook terug te zien in de cijfers. 

De rapportering laat goed zien hoeveel 

traffic er binnen een bepaalde periode 

via een bepaald kanaal wordt gestuurd 

naar StepStone. Bij problemen of vragen 

wordt er bovendien snel gehandeld.”



Uw contactpersoon
voor partnerships

Ons partnerprogramma biedt een absolute meerwaarde: duidelijk meetbare resultaten op korte termijn. 

Het succes is vooral gebaseerd op het gebruik van de nieuwste technologieën in onze tools, waarmee we 

altijd oplossingen op maat zoeken. Daarnaast gaan we voor transparantie: inzicht in de resultaten helpt 

ons en onze partners de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. 

Nieuwsgierig geworden? We vertellen u graag meer over ons partnerprogramma. Wilt u samenwerken op 

een andere manier dan hier vermeld staat? Neem zeker contact op, we bespreken het graag!
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Jonas Vanpaeschen 

Tel.:

Email: 

+32 (0)2 209 97 98

jonas.vanpaeschen@stepstone.be


