Back-to-Business met StepStone
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Hoe geeft u uw bedrijf een nieuwe start na Corona?
Om er zeker van te zijn dat u zo snel en veilig mogelijk een goede start kunt maken bij het rekruteren
bieden wij dit Back-to-Business-pakket aan ter ondersteuning.
Laten we samen verder gaan!

Ons back-to-businesspack*:

Tevredenheidsgarantie:

Time-out optie:

Niet tevreden van de resultaten? Dan krijgt u
gratis +30 dagen publicatie.

Pauzeer en hervat uw jobadvertentie wanneer u
het wenst zonder extra kosten**.

Welkomstpakket:

Employer Branding:

Om uw nieuwe medewerker(s) een warm
ontvangst te bezorgen***.

Geniet van een volledig gepersonaliseerde
lay-out van uw jobadvertentie om zich te
onderscheiden van andere werkgevers.

BUDGET: €999 I.P.V. €1.199

IK GA ERVOOR!

Wat de toekomst ook brengt, we zijn er voor u.
Tevredenheid gegarandeerd!
Ook in deze uitdagende tijden blijven we als Belgische marktleider de beste resultaten voor u leveren.
Nieuwsgierig? Scroll snel naar de volgende pagina.

www.stepstone.be
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BACK-TO-BUSINESS MET TEVREDENHEIDSGARANTIE

StepStone, uw rekruteringspartner voor het invullen van jobs

256
Gemiddeld aantal

Beste conversie qua kandidaten op de Belgische markt
Meer zichtbaarheid via ons netwerk van +100 partners
Abonnees van
Job Agent
447.078

10% van de beroepsbevolking in

keer dat een job
bekeken wordt*

België maakt gebruik van StepStone !

*StepStone: eerste 5 maanden van 2020
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Bronnen: onderzoek door een onafhankelijk onderzoeksbureau; Kantar TNS – Tevredenheidsenquête mei 2019

Bent u klaar om uw aanwervingen een boost te geven?
Neem contact met ons op:
hello@stepstone.be
Tel: +32 (0)2 209 97 77
Algemene verkoopsvoorwaarden :
*Deze aanbieding is geldig onder voorwaarden tot 15 juli 2020 voor bedrijven die nog geen klant zijn bij StepStone. Dit aanbod
geldt enkel voor maandcontracten, voor maximum 5 vacatures en is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of promoties.
** Pauzeren en hervatten van de job advertentie dient in 2020 te gebeuren
*** Maximum 5 welkomstpakketten per klant
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