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Informatie over de bezoekers van StepStone
Bezochte pagina‘s
4.011.519

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

Bezoeken
1.200.402

Gemiddeld wordt de StepStone website 1.200.402 keer bezocht
per maand, en worden er maandelijks 879 nieuwe profielen
opgenomen in de DirectSearch Database.

Unieke bezoekers
694.866
Jobs online
6675

*Bron: SiteCatalyst 2018

Bekeken jobs per functiecategorie

4.194.805
jobs bekeken

tijdens het derde
kwartaal van 2018
Verkoop en inkoop

Financiën, administratie & accounting

IT en Telecommunicatie

Engineering & techniek

Transport en logistiek

R&D, wetenschap en wetenschappelijk onderzoek

Productie, constructie en handvaardigheid

HR

Juridisch

Administratieve ondersteuning & secretariaat

Marketing, reclame & communicatie

Andere

De resultaten spreken voor zich
Aantal sollicitaties per job

StepStone

Jobat

LinkedIn

Vacature

Monster

Bronnen: Kantar TNS – Tevredenheidsenquête juli 2018
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Informatie over het profiel van de kandidaten
ingeschreven op StepStone
Opzoekbare profielen
428.250

Nieuwe profielen
879

Bijgewerkte profielen
3155

aantal arbeiders
69.000

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

1. Bereik actieve kandidaten
Meer dan 40% zijn actieve profielen
Ontvang nieuwe, relevante profielen per e-mail

2. Vind de juiste kandidaten
Gekwalificeerde profielen in alle domeinen
Een ruime keuze aan selectiecriteria

3. Gebruik onze snelle en eenvoudige tool
Contacteer de kandidaten rechtstreeks en volg
uw resultaten op
Optimaliseer uw resultaten dankzij de StepStoneopleidingen

Aantal profielen 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, financiële 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
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Leeftijd

18-25 jaar
26-30 jaar
31-35 jaar
36-45 jaar
46-55 jaar
56-65 jaar

Aantal profielen per regio

55.954
27.446

41.918
96.450

30.207
53.554
54.862
37.411

44.646
39.985

21.213
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De juiste kandidaten voor uw jobs
Een groot aantal kandidaten aantrekken is niet voldoende om u de beste resultaten te kunnen garanderen.
Daarom organiseren wij regelmatig acties om kandidaten aan te trekken met specifieke profielen en ze
te leiden naar de jobs die bij hen passen.

1 StepStone Job Agent
De Job Agent 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.

Job Agent abonnees
882.683

Nieuwe Job Agents
20.456

Job Agents verzonden
24.900.873

Job Agent clicks
367.938

2 Een onovertroffen kandidaatervaring
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 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 Bedrijfsprofiel
Deel de belangrijkste informatie met kandidaten
Voeg foto’s, video’s en getuigenissen toe van medewerkers
Bied een kijk in het leven in 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.
www.stepstone.be
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3 40% van onze bezoekers op mobiele telefoons en tablets
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 :

40% van de kandidaten
die StepStone bezoeken
4 De partners van StepStone
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
specifieke functiecategorieën, sectoren en regio’s.

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

Uw verkoopteam
E-mail : sales@stepstone.be | Tel : +32 (0)2 209 97 77 | Fax : +32 (0)2 218 79 45
www.stepstone.be
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