
Na meerdere jaren van onderzoek begrijpen wij nu beter het gedrag van de kandidaten wanneer 
ze werk zoeken.

Op basis van deze conclusies hebben wij nieuwe aanwervingsoplossingen ontwikkeld zodat we de 
kandidaten een optimale ervaring kunnen aanbieden, die zich uit in uitstekende resultaten voor 
onze klanten.

Ontdek de innoverende functies van ons nieuwe Bedrijfsprofiel en kies de opmaak van uw jobs uit 
onze 3 voorstellen.

Uw voordelen

 

Een volledig en gratis bedrijfsprofiel

Meer mogelijkheden tot personalisatie van uw advertenties

Perfecte weergave op PC en mobiele toestellen

Een transparante communicatie met de kandidaten

STEPSTONE: INNOVERENDE OPLOSSINGEN VOOR US 
AANWERVINGEN



Het Bedrijfsprofiel in één opslag

Coverafbeelding 

Achtergrondafbeelding 

Getuigenissen van
werknemers 

Recente jobs

4 tekstonderdelen:
- Over ons
- Activiteiten
- Bedrijfsvoordelen
- In het kort

Fotogalerij

Bedrijfsvideo om uw
bedrijf en waarden te
presenteren

Contactpersonen

Locatie op een map

2

1

3

4

5

5

6

1
2

3
4

6

7

7

8

Het Bedrijfsprofiel is nu gratis beschikbaar voor al onze klanten. Het omvat 4 tabbladen. 
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1. Overzicht

Voordat ze solliciteren, zoeken de kandidaten zoveel mogelijk informatie op over hun potentiële toekomstige 
werkgever: bedrijfscultuur, aangeboden voordelen, ligging...

Met behulp van het onderdeel ‘Overzicht’ kunt u hun al deze antwoorden op één plaats geven!
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2. Jobs

SHOW Duidelijke en doeltreffende
jobaanbieding

Ondersteunt smartphone

Plaats voor uw logo

5 standaardvelden

Kaartaanduiding van uw
bedrijf

Alle voordelen van ‘Show’

Plaats voor een 

afbeelding 

Vrij te kiezen titelkleur

Vrij te kiezen randkleur

Alle voordelen van ‘Shine’

Wisselende galerij met tot

drie foto’s

Geef uw jobaanbieding
een persoonlijke toets: 
 - achtergrondafbeelding
 - video

SHINE

INSPIRE

Met behulp van het onderdeel ‘Vacatures’ van uw Bedrijfsprofiel kunnen de kandidaten de volledige lijst 
bekijken van de jobs die momenteel in uw bedrijf beschikbaar zijn.

U kunt kiezen tussen 3 opmaakprofielen voor uw advertenties:  SHOW, SHINE of INSPIRE.



3. Bedrijfsreviews
U maakt wellicht gebruik van platformen zoals TripAdvisor om het 
hotel of het restaurant voor uw volgende vakantie te kiezen.

Het advies van andere klanten inwinnen, is een sleutelelement 
geworden in uw besluitvorming. En het aanwervingsproces 
ontsnapt daar niet aan.

Dankzij het onderdeel ‘Bedrijfsadvies’ kunnen uw werknemers uw 
bedrijf punten geven voor relevante criteria, zoals:

• Kantoor & vervoer

• Cultuur & personeel

• Opleiding & ontwikkeling

• Werk-privébalans

• Mogelijkheden om te evolueren

En verder focussen de reviews op: positieve punten, mogelijkheden tot verbetering en takenpakket.

Opvolging en controle

• Elke review wordt door een team van deskundigen bij StepStone gecontroleerd. 

• Pas na grondige controle aan de hand van de richtlijnen voor opvolging en controle door StepStone 
wordt het bedrijfsreview gepubliceerd.

• Als de reviews niet constructief, onderbouwd en/of geen toegevoegde waarde biedt, zal deze niet 
gepubliceerd worden.

4. Aanwervingsproces
Kandidaten klagen er vaak over dat ze niet voldoende 
informatie krijgen over de aanwervingsprocedure: hoe lang 
duurt het hele proces? Is het normaal dat ik nog niets heb 
vernomen van het aanwervend bedrijf?

Met behulp van het tabblad ‘Aanwervingsproces’ kunt u 
hierover duidelijke informatie aan de kandidaten verstrekken. 

Contacteer ons:

inspire@stepstone.be02/209.97.77


