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Feiten en cijfers

De service van StepStone  
is altijd onberispelijk. 
Vlekkeloos.

Welke profielen werken bij Altimate?

AK: “Onze medewerkers zijn doorgaans tussen 25 en 
35. Ze zijn vooral actief in sales & inside sales, customer 
service, back office, finance, HR en presales. Het ver-
loop is redelijk laag. Dat heeft veel te maken met de 
financiële zekerheid die door de Ierse aandeelhouder 
gegeven wordt. Maar ook het loonpakket en de sfeer 

spelen een grote rol: we houden hier van open en directe 
communicatie. En van humor.”

Welke rekruteringsstrategie volgen  
jullie?

AK: “We zoeken mensen die graag op lange termijn voor 
ons komen werken. Geen eendagsvliegen. De grootste 
moeilijkheid zit hem erin om die mensen op gesprek te 
krijgen in onze kantoren. Eens ze op gesprek geweest zijn, 
geraken ze vaak snel overtuigd door het aanbod, de sfeer 
en de omgeving. Wij noemen die mensen kwalitatieve  
kandidaten. Collega’s waar we mee verder kunnen groeien.” 

Welke rol speelt StepStone bij jullie  
rekrutering?

AK: “We vinden onze medewerkers via drie kanalen: 
ons eigen netwerk, een handvol rekruteringsbureaus en  
interimkantoren, en StepStone. Vorig jaar leverde  
StepStone de helft van onze aangeworven kandidaten.  
Een van hen was een heel moeilijk te vinden, technisch 
presalesprofiel dat zelfs voor de rekruteringsbureaus een te 
zware dobber bleek. Na anderhalve maand op StepStone 
schoten we plots wél raak.”

We zoeken mensen die onze teams op lange  
termijn komen versterken. Via StepStone krijgen 
we die profielen keer op keer te pakken.

Annelies Kampert, HR Officer Belux

Altimate is een verdeler van  
IT-oplossingen voor grote ondernemin-
gen. We zijn een echte salesgedreven 

onderneming die de schakel is tussen de 
eindklant en de softwareontwikkelaar. 

We werken met 44 mensen in de Belux, 
maar hebben ook grote teams in  

Nederland, Portugal, Spanje, het VK en 
Ierland. Dankzij de groei via gerichte 
overnames hebben we permanent  

nieuwe mensen nodig.

Annelies Kampert, 
HR Officer Belux

Het aanbod van StepStone is zó ruim dat we altijd wel geschikte kandidaten 
vinden voor onze vacatures.

Ik kan mijn account manager altijd bellen met een vraag of een idee.  
De respons is altijd snel, to-the-point en persoonlijk.

StepStone is een onuitputtelijke bron van aanbevelingen, tips en ideeën.  
Ze denken ook altijd heel constructief mee.

De cijfers spreken voor zich: in minder dan twee maanden vond StepStone 
dat ‘onvindbare’ profiel voor ons.

Ruim

Persoonlijk

Probleemoplossend

Resultaat

« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Elke StepStone-job levert minstens vijf geschikte  

kandidaten op. Vorig jaar rekruteerden we acht nieuwe  

medewerkers via de jobsite: een receptioniste, een customer 

service medewerker, 5 inside salesmensen en een  

technische specialist voor presales.

8 kandidaten  
aangeworven

8 StepStone-jobs

40 geschikte
kandidaten

CV



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


