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In onze onervarenheid kozen we eerst voor een  
print campagne. Die leverde welgeteld geen enkele 

kandidaat op. Via StepStone vonden we op een paar 
maanden liefst 50 goede kandidaten. Daarvan zijn er  
12 die nu echt kans maken op een job: dat is 25%!

StepStone is een bijzonder professionele partner. Maar mét een menselijk 
gelaat. Onze contactpersonen zijn altijd bereikbaar en behulpzaam.

We wisten niet heel goed welke troeven we moesten uitspelen voor onze jobs.  
StepStone vond het geen probleem om advertenties snel en accuraat aan te passen.

Eén partner is nu verantwoordelijk voor al onze rekruteringen.  
Dat gaat snel én bezorgt ons mooie resultaten.

Van nul reacties op onze print campagne tot 12 interessante profielen via 
StepStone. Ons rekruteringsprobleem is van de baan!
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« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Feiten en cijfersZelfs de moeilijkste  
profielen zijn geen  
probleem. Scherp.

Het bedrijf is méér dan een kantoor-
gebouw. Hoe moeten we ons dat 
voorstellen?

LV: “De afgelegen ligging noodzaakte ons om  
bijna een hele stad te creëren rond de plantages en  
fabrieken. Er staat een ziekenhuis en een grote 
school voor de meer dan 4000 werknemers. Maar 
verder is er weinig: geen winkels bijvoorbeeld. 
Daarom laten we heel veel overvliegen vanuit  
Europa: wagens, schoolboeken, ...”

Is het moeilijk om mensen te vinden 
voor jullie vacatures?

LV: “We zaten lang in een luxepositie waarin we 
geen medewerkers nodig hadden. Maar nu heel veel 
werknemers de pensioenleeftijd naderen, wordt de 
nood wél acuut. We hebben een mooi aanbod voor 
werknemers: je werkt hier in een unieke omgeving, in 
een bedrijf dat voor veertig procent in handen is van 
de Congolese Staat én dat voor 100% produceert 
voor de lokale markt. Dat is werkelijk uniek. Maar de 
verre afstanden en de moeilijke communicatie met de 
buitenwereld zijn niet altijd even gemakkelijk. Daar-
om vinden we moeilijk kandidaten.”

Hoe loste StepStone het probleem op?

LV: “We klopten bij StepStone aan na een misluk-
te advertentiecampagne in de gedrukte pers, nul  
sollicitatiebrieven en een nutteloze campagne op 
andere jobboards die alleen verkeerde profielen 
opleverde. Via StepStone vonden we 50 kandidaten 
waarvan er 12 intussen in ons selectietraject zitten.  
Zij gaan straks aan de slag als kaderlid voor de auto-
matisering van de fabriek en het beheer van wagen-
park en stock.”

De onmiddellijke reacties en het constant bijsturen 
van de jobpostings zijn typisch voor de vlotte 
samenwerking die we met StepStone hebben.

Luke Volont, Commercieel Assistent dept. Afrika

Kwilu-Ngogo is onderdeel van de 
Compagnie Sucrière, de enige  
suikerproducent van Congo.  

Onze onderneming ligt echt in  
the middle of nowhere, met internet 

als enige communicatievorm met  
het thuisland. Geen evidente  

positie om expats aan te trekken.  
Nochtans hebben we er veel nodig.

Luke Volont  
Commercieel Assistent dept. Afrika
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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 inspanningen 
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


