
Positieve  
ervaring voor de 
rekrutering van 
IT-profielen

INTERVIEW MET M. LO DICO,
HR ADVISOR BIJ HET CIBG



StepStone trekt meer dan

40.000 unieke bezoekers 
per dag aan. Dit is enorm !

Positieve ervaring   voor IT-profielen!

Mijnheer Lo Dico, u bent HR Advisor bij het CIBG. Kan u ons 
vertellen welke types van profielen u precies rekruteert?

Voornamelijk IT-profielen.

Onze teams dekken alle IT-activiteiten. We zoeken zowel 
applicatie- als infrastructuurspecialisten, en dat op alle niveaus, 
van technici tot managers. 

Welke perspectieven en welk werkkader biedt het CIBG 
aan zijn werknemers?

De kracht van het CIBG is onze positionering als IT-partner van de 
openbare instellingen en diensten van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

We bieden onze medewerkers de mogelijkheid om door middel 
van informatie en nieuwe technologieën aan maatschappelijke 
projecten te werken die het leven van de Brusselaars ten goede 
komen. Ook de mogelijkheid om aan toekomstgerichte projecten 
zoals “Smart City” te werken in een dynamische omgeving die 
een grote werkzekerheid biedt, zijn zeker belangrijke troeven 
voor elke kandidaat.

Welke kanalen gebruikt u om de juiste kandidaten te zoeken?

Onze kanalen zijn erg uitgebreid:

• Een waaier aan jobsites, zoals StepStone en ictjob.be 
• Gespecialiseerde sociale netwerken 
• Vacatures in de gespecialiseerde pers 
• Lokale pers 
• Deelname aan jobbeurzen 
•  Organisatie van stages in ondernemingen, die vaak resulteren 

in een arbeidscontract
• Onze website
• Peterschapsprogramma

Hoe ziet uw rekruteringsstrategie eruit?

We stellen alles in het werk om ons imago als vooraanstaande 
werkgever in het Brussels Gewest te versterken en we gebruiken 
multimediacommunicatie om potentiële kandidaten te bereiken.

Welke zijn de grootste uitdagingen die u ondervindt bij de 
rekrutering?

Je moet mensen overtuigen en de vooroordelen weerleggen die 
ze vaak hebben over overheidsbedrijven, zoals het beeld van een 
logge en weinig dynamische administratie. We hebben de jongste 
jaren hard gewerkt om een werkgeversimago te creëren dat deze 
vooroordelen weerlegt en dat werpt zijn vruchten af. Ons personeel 
bestaat hoofdzakelijk uit hoogopgeleide mensen die reeds een 
solide werkervaring hebben opgedaan in de privésector.

We moeten ook onze belangrijke troeven uitspelen. Ik denk dan 
voornamelijk aan innovatie door middel van sterke en zinvolle 
projecten zoals “Smart City” voor Brussel, een stad die nieuwe 
technologieën inzet om zijn globale ontwikkeling te versterken. 
Ook de veiligheid en werkzekerheid maken van het CIBG een 
betrouwbare en duurzame onderneming. 

Welke plaats heeft StepStone in die rekruteringsstrategie?

Een centrale plaats. StepStone was er vanaf de beginjaren bij 
en we hebben een sterke vertrouwensband opgebouwd. De 
rekruteringscijfers bevestigen die positionering want we stellen 
vast dat ongeveer 62 procent van de kandidaten aangeworven 
via jobsites afkomstig is van StepStone.

Welke concrete oplossing biedt StepStone?

De mogelijkheid om onze tweetalige vacatures te verspreiden naar 
een uitgebreid doelpubliek van actieve en passieve kandidaten. 
StepStone lokt immers meer dan 40.000 unieke bezoekers per 
dag. Dat is enorm! Bovendien werken de deskundigen dag na 
dag aan de ontwikkeling van hun uitgebreide netwerk van 
partnersites, zonder daarbij de dagelijkse acties te vergeten om 
een optimale Google-positionering te verzekeren. En tot slot 
beschikken we dankzij StepStone ook over een forum bij IT-
profielen dankzij de “Community Focus”.



StepStone

Positieve ervaring   voor IT-profielen!

Kan u ons wat meer vertellen over de StepStone-
producten die u gebruikt? En welke ervaringen hebt u 
met die producten?

De online vacatures zijn het hoofdproduct en worden dagelijks 
gebruikt. Het platform waarmee we onze advertenties 
verspreiden, is erg gebruiksvriendelijk. Een niet te onderschatten 
voordeel wanneer je zoals wij een honderdtal vacatures per jaar 
plaatst.

We gebruiken ook online publiciteit zoals banners en 
leaderboards, evenals remarketingcampagnes via Target Ad. En 
tot slot natuurlijk de Community Focus.

Precies, kan u ons wat meer vertellen over de campagne 
Community Focus IT? Hoe heeft deze campagne u 
concreet geholpen? 

Dankzij de “Community Focus IT”-campagnes bereiken we een 
groot aantal IT-kandidaten via de sociale netwerken, mailings, 
GoogleAdwords, banners, enz. Kortom, alle marketingmiddelen 
die een groot publiek kunnen bereiken. Als sponsor geniet 
je tijdens de twee weken durende campagne een unieke en 
uitzonderlijke zichtbaarheid. Telkens we deelnemen, zien 
we een duidelijke verhoging van het aantal bezoeken op 
onze vacaturepagina’s en dus ook een stijging van het aantal 
kandidaturen.

We zeiden al dat IT-specialisten moeilijk te vinden zijn. 
Welke IT-profielen vindt u op StepStone?

De profielen die we vinden, zijn erg talrijk en gevarieerd. 
Ze hebben een degelijk opleidingsniveau (50% minimaal 
bachelorniveau) en nuttige ervaring. Ook essentieel voor ons 
is dat de kandidaten in België wonen.

Samengevat: wat zijn de sterke punten van StepStone?

• Toonaangevende algemene jobsite 
• Uitzonderijk gebruiksgemak 
• Dynamische en erg reactieve klantendienst 
• Creativiteit en advies

Door deel te nemen aan de 
“Community Focus IT”-campagnes 
tillen we het aantal kandidaturen 
naar een veel hoger niveau.

We stellen vast dat ongeveer 
62 procent van de kandidaten 
aangeworven via jobsites 
afkomstig is van StepStone.



Vier goede redenen

om op StepStone te vertrouwen 
voor de rekrutering van IT-personeel

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

IT-functies staan centraal in de strategie van StepStone. 
Onze databank telt meer dan 45.000 IT-profielen en onze 
IT-functies worden meer dan 120.000 keer per maand 
geraadpleegd. Ontdek waarom u best op StepStone 
vertrouwt om IT-personeel te rekruteren:
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PROFITEER VAN DE VISIBILITEITOP 
VERSCHILLENDE PLATFORMEN

•   Een nieuwe Job App om uw vacatures steeds 
makkelijker beschikbaar te maken

•  De mogelijkheid om uw vacatures te publiceren 
op ictjob.be via uw contactpersoon bij StepStone

•  Partnerships met befaamde IT-sites zoals de sites 
van de Minoc-groep: Clickx, ZDNet, IT Professional
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BEREIK GEKWALIFICEERDE 
KANDIDATEN DANKZIJ ONZE 
PERFORMANTE DOELGROEPBEPALING

•   Google Adwords-campagnes om actieve 
kandidaten aan te trekken

•  Gerichte online campagnes om kandidaten 
te bereiken die over de juiste vaardigheden 
beschikken

•  E-mailing van IT-vacatures naar geschikte 
kandidaten onder de meer dan 670.000 Job 
Agent-abonnees.

BEHAAL DE BESTE RESULTATEN OP DE MARKT

•   Het hoogste aantal kandidaturen per vacature in 
België

• Meer dan 15 jaar ervaring in online rekrutering

•  Regelmatige opvolging van uw resultaten door 
onze consultants
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ZOEK DE IDEALE KANDIDAAT IN ONZE 
CV-DATABANK

•   Meer dan 45.000 kandidaten gespecialiseerd in IT

•  Meer dan 50 procent van de kandidaten is actief 
op zoek naar werk

• Een eenvoudig en snel instrument


