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De cijfers zeggen alles. Onze vacature voor een marketing-

medewerker leverde op een paar weken liefst 170 cv’s op. 

Nog straffer: 160 ervan waren ook echt wat we zochten. 

We rekruteerden uiteindelijk ook twee kandidaten in  

plaats van één.

Het lijkt wel alsof ze bij StepStone nooit met vakantie gaan. Elke keer als ik bel, 
krijg ik iemand aan de lijn die ons dossier kent en meteen kan opvolgen.

StepStone wil dat wij scoren met onze campagnes. En dus zetten ze alles in 
het werk om onze advertenties onder de aandacht van de juiste kandidaten 
te brengen.

StepStone is de enige échte jobsite. Mensen komen er om te solliciteren 
voor een functie - niets anders. Veel andere sites zijn HR-websites.

De kleine tips & tricks van StepStone-medewerkers bij het online zetten van 
onze advertenties zijn écht goud waard.

Bereikbaar

Betrokken

Resultaat

Handig

« Zo hoort u het ook eens van een ander »

Feiten en cijfers

Geen advertentie blijft  
onbeantwoord. 
Doeltreffend

Welke impact had de transformatie  
van Zehnder Group Belgium op de  
medewerkers?

PC: “Een deel van het bedrijf werd verkocht waar-
door ons personeelsbestand gehalveerd is. Daar-
boven op kwam de verhuis van Dendermonde naar  
Mechelen. Voor de personeelsleden die bij Zehnder 
Group Belgium blijven werken zijn en dus een langere 
reisweg hebben van en naar het werk hebben we de 
overgang proberen verzachten. Zo hebben we zwaar 

ingezet op communicatie en veel geïnvesteerd in een 
aangename werkomgeving.”
ADO: “En dan waren er de teambuildings natuurlijk. 
We wilden zo snel mogelijk weer een hechte groep 
vormen. Met medewerkers die dezelfde filosofie en 
cultuur delen.”

Welk aanwervingsbeleid voert Zehnder 
Group Belgium?

ADO: “De match met de bedrijfscultuur speelt elke keer 
een grote rol. Verder hechten we altijd veel meer belang 
aan de échte kwaliteiten van een kandidaat, dan aan zijn 
of haar diploma. Voor veel vacatures maakt het dus niet uit 
of de kandidaten een bachelor- of masterdiploma hebben. 
Dat blijkt een succesvolle aanpak.”

Op welke manier draagt StepStone bij 
tot dat succes?

PC: “StepStone wérkt gewoon. Op onze advert-
enties bij hen komen altijd meer reacties dan via  
andere kanalen. Bovendien speelt onze contactpersoon 
erg kort op de bal. Ik kan hen altijd bellen en ze staan  
altijd paraat om te helpen en bij te sturen indien nodig. 
Zo geven ze bijvoorbeeld altijd hun kritische mening 
over de jobomschrijving waarmee we willen adverteren.  
Heel handig!”

We vonden met onze eerste advertentie niet  
één maar meteen twee geschikte marketing- 
medewerkers. Op StepStone vonden we  
meteen de juiste profielen.

Annick De Ost, HR Adviseur
Peter Cuveele, Head of Marketing & Communication

Zehnder Group Belgium onderging 
de laatste drie jaar een enorme  

transitie. Een complexe fusie, een 
verhuis, een evolutie van bouw- naar 

salesbedrijf dat gespecialiseerd is  
in verkoop van verwarming, koeling 
en ventilatiesystemen. Niet evident 

vanuit HR oogpunt. Maar we hebben 
dat verstandig aangepakt.  

Mét succes.

Peter Cuveele,  
Head of Marketing & Communication

1 campagne

160 cv’s 
weerhouden

2 kandidaten  
aangeworven170 cv’s 

ontvangen



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
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