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StepStone : De Perfecte Match
U wil snel en makkelijk de juiste kandidaat vinden voor uw vacature? StepStone is dé rekruteringspartner.
Of u nu een IT-specialist, arbeider of stagiaire zoekt, wij hebben de oplossing voor u!

TOP KANDIDATEN

TOP SERVICE

« Wij stellen vast dat
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Vind snel en makkelijk de
ideale kandidaat.

www.stepstone.be

Vacatures
Standaarddiensten inbegrepen.

DE JUISTE KANDIDATEN
+100 PARTNERSITES
Gratis publicatie op onze relevante
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OP DE JOB AGENT
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Onze experten staan u bij tijdens het hele rekruteringsproces:
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Vacatures
SHOW - SHINE - INSPIRE
JOB SHOW
Met de SHOW layout publiceert u in enkele stappen
een duidelijke en moderne advertentie.
Dankzij de standaardrubrieken herkennen de
kandidaten in één oogopslag de belangrijkste
aspecten van uw advertentie en kunnen zij
vervolgens in enkele klikken solliciteren.

€ 999

JOB SHINE
Met Shine layout publiceert u een volledig
gepersonaliseerde advertentie volgens de
kleurcode van uw bedrijf. U zet uw bedrijfscultuur
en –waarden in de kijker dankzij de innovatieve
personaliseringsopties van de SHINE layout,
zoals een galerij van drie foto’s, een video, keuze
van letterkleur, ....

€1.199

JOB INSPIRE
De INSPIRE layout biedt u alle voordelen van de
Shine layout en nog veel meer!
Om u een optimale job advertentie te garanderen,
zorgen onze experts voor het schrijven, vertalen en
optimaliseren van uw advertentie. Uw job wordt
ook naar de 500 meest relevante kandidaten
gestuurd in een epersonaliseerde e-mail. U kunt er
dus zeker van zijn dat u de juiste profielen bereikt
en profiteert van hun volledige aandacht.
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€ 1.899
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Vacatures
Bijkomende producten en diensten

JobFeed
Publiceert

u

regelmatig

een

groot

aantal

advertenties? Plaatst u advertenties op verschillende
jobsites?
StepStone
Application

ondersteunt
Tracking

de

meest

Systems.

gangbare

Dankzij

deze

geautomatiseerde interface kunnen wij de vacatures
uit uw database rechtstreeks overbrengen en op
onze site publiceren.

Setup - een keer: €1.000
Contacteer ons voor meer info

De tool is heel eenvoudig: ons IT-team zorgt in
samenwerking met u voor de installatie van de tool,
daarna verloopt alles automatisch.
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CV Databank
Vind en contacteer de ideale kandidaat!
Wacht niet tot de juiste kandidaten solliciteren, vind ze en neem rechtstreek contact met ze op dankzij
de CV databank.

Ontdek meer dan 4000 nieuwe CV’s per maand
Meer dan 50% actieve profielen in de laatste 3 maanden
Ontdek meteen de meest recente profielen
Ontvang nieuwe, relevante profielen per e-mail
Richt tot de juiste kandidaten
Gekwalificeerde profielen in alle domainen
Een intuïtieve, snelle zoekmachine
Een ruime keuze aan selectiecriteria
Gebruik onze snelle en eenvoudige tool
Contacteer de kandidaten rechtstreeks
Bewaar uw resultaten voor een optimale opvolging
Optimaliseer uw resultaten dankzij de StepStone-opleidingen

vanaf

€ 499*

Tarieven :
We bieden u flexibele formule om uw ideale kandidaten te zoeken in onze CV database. U kiest zelf de
periode en het aantal gebruikers die u nodig heeft.
Duur (dagen)
Tarief voor 2
gebruikers
Extra gebruiker
Voorbeeld voor
12 gebruikers
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15
€499

30
€899

60
€1.499

90
€1.999

180
€3.799

365
€7.499

€50
€999

€90
€1.799

€150
€2.999

€200
€3.999

€380
€7.599

€750
€14.999
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Visibiliteitsproducten
Bij StepStone zijn we er van overtuigd dat bedrijven die op regelmatige basis aan hun imago werken,
betere resultaten boeken als ze personeel zoeken.
Daarom hebben wij een uitgebreid gamma visibiliteitsproducten om aan al uw noden te beantwoorden.

E-mail oplossingen

Job Agent Ad
De Job Agent is een persoonlijke mail die verstuurd
wordt naar onze kandidaten als er nieuwe
vacatures gepubliceerd worden die aan hun profiel
beantwoorden.
Dankzij de Job Agent Ad krijgt uw bedrijf extra
visibiliteit. Of u nu een specifieke actie of een job
wil promoten of gewoon uw onderneming kenbaar
wil maken, met de Job Agent Ad kan u een breed
publiek van actieve en latente kandidaten bereiken.
U wil zich richten tot specifieke kandidaten? Dat is
allemaal mogelijk met de Job Agent Ad.

€ 1100

Email Push
De Email Push van StepStone is een snel, praktisch
en economisch middel om uw vacatures rechtstreeks
bij de juiste kandidaten te brengen.
De Email Push maakt het mogelijk om uw vacature
per e-mail online via StepStone te sturen naar de 500
meest pertinente kandidaten overeenstemmend
met het gezochte profiel.

750 €
E-mail verzending naar maximum
500 kandidaten
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Visibiliteitsproducten
Uw gerichte campagne

Target Ad
De Target Ad is een unieke tool in België waarmee
u duizenden kandidaten kan bereiken uit uw
doelgroep na hun bezoek op StepStone!
Met deze vooruitstrevende tool bent u zeker dat u
de juiste kandidaten bereikt.

vanaf

€ 2000

Vanaf

€ 1500

De Target Boost
Dankzij de Target Boost kunt u uw bericht naar
specifieke kandidaten richten. Nadat u de criteria
van de kandidaten die u wilt bereiken hebt bepaald,
verschijnt uw banner in verschillende formaten, in
een netwerk van websites die internetgebruikers in
België het meest bezoeken.
En om de beste resultaten te garanderen, blijft uw
banner online tot u het vooraf bepaalde aantal
clicks heb bereikt.
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Visibiliteitsproducten
Zet uw bedrijf in de kijker

Het Bedrijfsprofiel
Het bedrijfsprofiel is de allernieuwste manier om via
StepStone u, als werkgever, in de kijker te zetten.
Deze toegewijde pagina is gratis voor StepStoneklanten en laat u toe om uw bedrijf extra in de
spotlight te zetten.
Dankzij de talrijke personalisatiemogelijkheden
zoals het toevoegen van foto’s, videomateriaal
en testimonials onderscheidt u zich van andere
werkgevers en trekt u kandidaten over de streep. Het
bedrijfsprofiel bestaat uit verschillende onderdelen
waar we de bedrijfsactiviteiten en interessante
voordelen voor werknemers kunnen accentueren.
Ook

wordt

uw

bedrijfsprofiel

rechtstreeks

gekoppeld aan uw openstaande vacatures. U
kunt er uw rekruteringsproces toelichten en
bedrijfsbeoordelingen

van

uw

werknemers

GRATIS

toevoegen. Dankzij deze nuttige informatie kan
een kandidaat sneller nagaan of de waarden van
uw bedrijf overeenstemmen met zijn of haar profiel.
De kandidaten kunnen het bedrijfsprofiel raadplegen
via de vacatures op StepStone, of rechtstreeks via
de zoekbalk op onze website.
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Speciale pakketten
StepStone heeft pakketten ontwikkeld waardoor u van alle StepStone expertise kan genieten. Kies het
pakket dat het beste aan uw noden beantwoordt en vind de juiste kandidaten. Zo wordt rekruteren
kinderspel!

Refresh Pack :
Publiceer een online vacature
Uw job SHOW 30 dagen online (talen naar keuze)
Logo en link naar website inbegrepen
Uw job wordt om de 2 dagen opnieuw bovenaan de
resultatenlijst geplaatst
Uw job wordt per e-mail verstuurd naar de juiste kandidaten

€ 999

StepStone plaatst uw job online
Uw job op onze partnersites

DirectSearch Pack :
Online job + onbeperkte toegang tot de CV Database
2 maanden toegang tot de database voor 2 gebruikers
Uw job SHOW 30 dagen online (talen naar keuze)
Alle voordelen van het Refesh Pack
De laatste nieuwe CV’s die aan uw criteria beantwoorden in uw
mailbox
*Het DirectSearch Pack kan eenmalig aangekocht worden met als doel het uittesten
van onze CV database. Contacteer ons voor vragen over de voorwaarden van dit
aanbod.
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Internationaal rekruteren
U wil ook buiten de Belgische grenzen zoeken naar geschikte kandidaten? Of u bent op zoek naar
personeel voor uw kantoren in het buitenland?
Wij helpen u de beste kandidaten te vinden, waar en wanneer u dat wil!

Een uniek bereik
De StepStone groep is aanwezig in 25 landen
en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de
internationale rekrutering van gespecialiseerde
profielen en managers.
Maar StepStone is ook medeoprichter van The
Network, een netwerk van grote jobsites in meer
dan 135 landen. Zo bereikt u meer dan 380
miljoen kandidaten.

Een eenvoudig proces
Via The Network kunnen onze klanten hun
advertenties publiceren in alle aangesloten
landen, via hun contactpersoon bij StepStone. Uw
budget en al uw diensten worden gecentraliseerd
en u behoudt de controle over uw internationale
rekruteringscampagne.

Lokale expertise

Contacteer ons voor een offerte op
maat

Uw contactpersoon bij StepStone blijft uw
partner in uw internationale rekruteringen, maar
werkt nauw samen met onze internationale
collega’s. U hebt dus uw vaste contactpersoon,
maar profiteert van alle ervaring en vakkennis
van onze lokale partners.

Contacteer ons:
Tel:

02/209.97.77

E-mail: sales@stepstone.be
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