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STEPSTONE IN CIJFERS

Bij StepStone zetten we alles in het werk om nog meer gemotiveerde
en interessante profi elen aan te trekken en om aan de wensen van 
onze klanten te beantwoorden.

In december kende de site van StepStone 936.798 bezoekers, en 
werden 2301 profi elen uit onze database bijgewerkt. 

*Bron: SiteCatalyst 2019

Informatie over de bezoekers van StepStone

Aantal bekeken jobs per functiecategorie

3.526.544
jobs bekeken
tijdens het vierde
kwartaal van 2019

Aantal bekeken jobs per functiecategorie

Verkoop en inkoop

Engineering & techniek

Administratieve ondersteuning & secretariaat

Productie, constructie en handvaardigheid

Banken, fi nanciële diensten en verzekeringen

Marketing, reclame & communicatie

R&D, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek

Andere

Financiën, administratie & accounting

Transport en logistiek

HR

IT en Telecommunicatie

De resultaten spreken voor zich
Aantal sollicitaties per job

De resultaten spreken voor zich
Aantal sollicitaties per job

StepStone

Bronnen: Kantar TNS – Tevredenheidsenquête mei 2019

LinkedIn Indeed Jobat / Vacature

  Bezochte pagina‘s
2.909.856

  Bezoeken
936.798

  Unieke bezoekers
589.782

  Jobs online
4213
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Wacht niet tot de beste kandidaten
solliciteren. Contacteer ze zelf dankzij 
de DirectSearch CV database.

Bereik actieve kandidaten
  Meer dan 35% zijn actieve profi elen

  Ontvang nieuwe, relevante profi elen per e-mail

Vind de juiste kandidaten
  Gekwalifi ceerde profi elen in alle domeinen

  Een ruime keuze aan selectiecriteria

Gebruik onze snelle en eenvoudige tool
  Contacteer de kandidaten rechtstreeks en volg

    uw resultaten op

  Optimaliseer uw resultaten dankzij de
    StepStoneopleidingen

De resultaten spreken voor zich
Aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek

De resultaten spreken voor zichDe resultaten spreken voor zich
Aantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprekAantal kandidaten uitgenodigd voor een gesprek

StepStone Indeed LinkedIn Jobat / Vacature

Over onze CV-database

Over de kandidaten ingeschreven op StepStone

  Opzoekbare profi elen
438.390

  Aantal arbeiders
69.000

  Bijgewerkte profi elen
2301
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Gemiddeld aantal weergaven per jobs per regio

Aantal profi elen per functiecategorie

Verkoop en inkoop
Administratieve ondersteuning & secretariaat

Marketing, reclame & communicatie
IT & Telecommunicatie

Horeca, toerisme
Transport en logistiek

HR
Engineering & techniek

Financiën, administratie & accounting
Productie, constructie en handvaardigheid

Gezondheidszorg, sociale-en medische diensten
Banken, fi nanciële diensten en verzekeringen

Overheidsdiensten
Opleiding en training

General Management
Media en informatie

R&D, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek
Cultuur en kunst

Politie, veiligheid en beveiliging
Land, zee, milieu en natuurbehoud

Ontwerp en architectuur
Juridisch

Opleiding en training
General Management

Media en informatie
R&D, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek

Cultuur en kunst
Politie, veiligheid en beveiliging

Land, zee, milieu en natuurbehoud
Ontwerp en architectuur

Juridisch

268

148

156
138 194

177

288
240

292

276

282
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We trekken niet zomaar een groot aantal kandidaten naar ons jobplatform, we doen dit ook door 
de juiste kandidaten voor elke job aan te trekken. Hoe? Dankzij artifi cial intelligence en nieuwe 
technologieën;  door het analyseren van de vaardigheden en gewoontes van de kandidaten, zijn we in 
staat om uw jobs perfect te matchen met een kandidaat. Zo passen we bijvoorbeeld het tijdstip waarop 
onze Job Agent wordt verstuurd aan op basis van de voorkeuren van de kandidaat. Hierdoor krijgt u 
meer kwalitatieve sollicitaties!

De juiste kandidaten voor uw jobs

De Alert E-mail is een automatische e-mail die dagelijks jobs op 
maat stuurt naar StepStone abonnees. De jobs zijn niet enkel 
gebaseerd op de criteria van de kandidaat. StepStone analyseert 
nu ook het zoekgedrag van de kandidaten op onze website.

Dankzij het gebruik van artifi ciële intelligentie sluiten de 
voorgestelde jobs in de Alert Emails nauw aan bij de kandidaten. 
Hierdoor ontvangen we nu 33% meer sollicitaties als bij de 
vorige versie van de Alert Email.

Gemiddeld verovert de Alert Email 15 000 nieuwe abonnees
per maand.

Nieuwe Alert Email maakt gebruik van artifi ciële intelligentie1

  Alert E-mail abonnees
462.152

  Alert E-mails verzonden
8.222.757

  Nieuwe Alert E-mails
14.242

  Alert E-mail clicks
201.029
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Onze experts hebben innovatieve 
oplossingen ontwikkeld waarmee 
u zoveel mogelijk informatie kunt
delen met de kandidaten, en 
hen een optimale ervaring kunt 
bieden die zich vertaalt in betere 
resultaten voor uw jobs.

Een onovertroffen kandidaatervaring2

Een aantrekkelijke lay-out voor uw jobs
  Duidelijke en moderne advertenties

  Een lay-out die zich aan alle schermen aanpast

  Uitgebreide mogelijkheden naar personalisatie

Uw gratis Bedrijfsprofi el
  Deel de belangrijkste informatie met kandidaten

  Voeg foto’s, video’s en getuigenissen toe van medewerkers

  Bied een kijk in het leven van uw bedrijf

Reviews over uw bedrijf als werkgever
In deze sectie kunnen uw werknermers hun mening delen met 
potentiële kandidaten. Zo wordt uw bedrijf beoordeeld volgens 
relevante criteria.

Steeds meer kandidaten zoeken een job via hun smartphone. 

Om nog beter aan de vraag van deze kandidaten te kunnen 
beantwoorden, lanceerden we onlangs onze Job App waarmee ze
eenvoudiger kunnen solliciteren.

Onze Job App verstuurt immers pushberichten waardoor de
kandidaten meteen op de hoogte zijn van uw vacature.

Download de app via de App Store of Google Play:

60% van onze bezoekers op mobiele telefoons en tablets3
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Als vertegenwoordigers van ons 
innovatieve merk en onze strategie 
zullen uw Success Consultant en 
toegewezen Account Manager 
u helpen bij elke stap van uw 
aanwervingscampagne.

“ Voor ons telt de 
human’ in human 
resources ”

Plaatst u een vacature op StepStone? Dan wordt uw job automatisch en zonder extra kosten 
doorgeplaatst op meer dan 100 websites! We kiezen onze partnersites nauwkeurig uit, gebaseerd op 
de merknaam en de kwaliteit van de website. We streven naar een brede waaier van partnersites in 
specifi eke functiecategorieën, sectoren en regio’s.

De partners van StepStone4

Ontdek al onze partners op:
www.stepstone.be/voor-werkgevers/onze-huidige-partners/

Uw verkoopteam

Arthur Meulman
Sales Director

E-mail: hello@stepstone.be
Tel: +32 (0)2 209 97 77


