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Informaties over de
bezoekers van StepStone
3.500.000
Bezochte pagina‘s

1.100.000

Bij StepStone stellen we alles in het werk om gemotiveerde
en interessante proﬁelen aan te trekken op onze website.
Op deze manier slagen we erin om de beste marktresultaten
voor onze klanten te genereren.

Bezoeken

6.232
Jobs online

Gemiddeld wordt de StepStone website 1.100.000 keer
bezocht per maand en worden er maandelijks 2.462
proﬁelen bijgewerkt in onze CV Database.

Focus op
de bouwsector
Gemiddeld worden jobs
in de bouwsector
170 keer gezien

170

Gemiddeld ontvangt elke
job in de bouwsector

12 sollicitaties

8% bezoekers van

8

StepStone zijn actief in
de bouwsector
In 2019 werden
7.300 jobs in
de bouwsector
gepubliceerd

7.300
www.stepstone.be
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Hoe bereiken we deze
goede resultaten?
Een groot aantal kandidaten aantrekken is niet voldoende om u de beste resultaten te
kunnen garanderen. Daarom organiseren wij regelmatig acties om specifieke profielen
aan te trekken en om de kandidaten kennis te laten maken met een job die bij hen past.

1. StepStone Job Alert
De Job Alert is een automatische e-mail dienst die dagelijks
jobs op maat stuurt naar StepStone abonnees. Uw jobaanbieding
wordt via de Job Agent doorgestuurd naar kandidaten wiens profiel
overeenstemt met uw jobprofiel.
Gemiddeld verovert de Job Alert 15.000 nieuwe abonnees per maand.

2. De partners van StepStone
Om zoveel mogelijk gespecialiseerde profielen naar
uw jobs te leiden werken we samen met meer
dan 100 generieke en gespecialiseerde sites.
Door uw jobs gratis op onze relevante partnersites
te publiceren, profiteert u van een optimale
zichtbaarheid.

www.stepstone.be
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3. Uitstekende technologie en kandidaat-ervaring
60% van de kandidaten zoeken een job via hun smartphone. Daarom hebben
we een intuïtieve Job App ontwikkeld, waarmee kandidaten in een paar klikken
kunnen solliciteren via hun smartphone of tablet.
Ze worden ook rechtstreeks op de hoogte gebracht van nieuwe jobs via meldingen:
uw jobs worden dus onmiddelijk door een groot aantal kandidaten gezien.

4. Speciﬁeke campagnes
Wij organiseren regelmatig campagnes gericht naar speciﬁeke proﬁelen.
In deze mails bieden we bijvoorbeeld een waaier aan jobs aan die in hun
sector beschikbaar zijn.
De volgende mail naar de profielen die in de bouwsector zijn geregistreerd,
staat gepland voor begin maart. Door uw advertentie tijdens deze periode
te publiceren, geniet u van zichtbaarheid bij deze kandidaten!

Contacteer ons!
Wilt u meer informatie of een
offerte op maat?
Contacteer onze experts:
02/209.97.77 | hello@stepstone.be

www.stepstone.be

