
StepStone

Onze recruitmentoplossingen 
en prijslijst



www.stepstone.nl2

Inhoudstafel

03   De Perfecte Match

04   Vacatures: standaarddiensten inbegrepen

05   Vacatures: standaard en gepersonaliseerde vacatures

07   Visibiliteitsproducten

08   Internationale recruiting



www.stepstone.nl3

StepStone : De Perfecte Match
U wil snel en makkelijk de juiste kandidaat vinden voor uw vacature? StepStone is dé recruitmentpartner. 

Of u nu een IT-specialist, arbeider of stagiaire zoekt, wij hebben de oplossing voor u!

TOP KANDIDATEN TOP SERVICE

« Wij stellen vast dat 

62% van de 
kandidaten 

aangeworven via 

jobboards afkomstig zijn 

van StepStone »
CIRB

« De tips & tricks 

van de StepStone 

medewerkers voor het 

plaatsen van vacatures zijn 

geweldig. »
ZEHNDER GROUP

De Perfecte Match :
Vind snel en makkelijk de 
ideale kandidaat.
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Vacatures
Standaarddiensten inbegrepen.

DE JUISTE KANDIDATEN

+50 PARTNERSITES 
Gratis publicatie op onze relevante 

partnersites. 351.094 INSCHRIJVINGEN 
OP DE JOB AGENT
UW VACATURE VIA MAIL 
NAAR DE JUISTE KANDIDATEN

JOB APP
UW VACATURES ALTIJD EN 

OVERAL BESCHIKBAAR

EEN TEAM VAN EXPERTS

Onze experten staan u bij tijdens het hele aanwervingsproces:
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VOOR EEN OPTIMALE 
KANDIDAATERVARING 
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Vacatures
SHOW - SHINE

SHOW VACATURE

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.

€ 495

SHINE VACATURE

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, .... 

€599



www.stepstone.nl6

Vacatures
Bijkomende producten en diensten

StepStone ATSi Apply 
Biedt kandidaten een optimale sollicitatie ervaring. Met ATSi Apply worden de gegevens en CV’s

van kandidaten rechtstreeks doorgestuurd naar een extern Application Tracking System. 

Niet genoeg kandidaten? Hier zijn enkele oorzaken waarom uw kandidaten afhaken …

71% van de geïnterviewde 

kandidaten zegt dat ze een 

sollicitatieproces stopzetten 

als het langer dan 15 minuten 

duurt.

39% van de potentiële kandi-

daten vindt dat de formulieren 

voor het sollicitatieproces te 

ingewikkeld zijn.

86% van de kandidaten is 

op zoek naar een baan via de 

smartphone.

Source: What Workers Want Report 2018, StepStone study, ‘Candidates in spotlight’, 2017, Kelton Global market research

Bent u leverancier van een application tracking system?

Op onze API-website vindt u alles wat u moet weten over integratie en technische gegevens.

Voor meer informatie

Snel sollicitatieproces Verbeterde 
kandidaatervaring

Minder kandidaten 
die afhaken

Gemakkelijker 
mobiel solliciteren

https://developer.at-ats.com/
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Visibiliteitsproducten
Uw gerichte campagne

GRATIS

Bedrijfsprofiel
Alle informatie over uw bedrijf op één plek

Met het StepStone Bedrijfsprofiel geeft u kandidaten een eerste beeld van uw bedrijf. 

Gebruik video’s, foto’s en werknemersvoordelen om 

geïnteresseerde kandidaten te voorzien van alle relevante 

informatie en hen te laten zien wie u bent.

     Gratis inbegrepen voor elke StepStone publicatie

     Alle relevante sollicitatie-informatie op één plaats

     Optimale weergave op zowel mobiel, tablet als desktop

     Creëer uw eigen Bedrijfsprofiel online 

U kunt uw bedrijfsinformatie eenvoudig aanleveren via ons 
online formulier.

U geniet van een grotere zichtbaarheid, extra bereik en versterkt uw employer brand.

Uw bedrijf in video, kleur en met alle informatie
Maak gebruik van de verschillende design mogelijkheden.

Ontwerp van de 

pagina met kleur, 

foto’s en video’s

Social media-

integratie

Sollicitatieproces 

stap per stap 

uitgelegd

Voordelen voor 

werknemers in een 

oogopslag

Cijfers, evaluaties 

& Bedrijfsreviews
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Meer informatie of een aanbod op maat?

Tel: +31 683 44 38 91
robert.apeldoorn@stepstone.nl

Robert Apeldoorn

Internationaal recruiten
Gemakkelijk internationaal talent aanwerven

Actief in meer dan 135 landen 
wereldwijd

Specifieke en aantrekkelijke 
pakketten per land

Dezelfde contactpersoon 
als voor lokale recruiting

U wenst eenvoudig wereldwijd talent aan te werven?

Maak dan gebruik van de StepStone expertise, wij hebben meer dan 20 jaar ervaring in internationaal recruiten.

Wij bieden eenvoudige en zorgeloze 
mogelijkheden om talenten uit 
het buitenland aan te werven voor 
uw Nederlandse en internationale 
kantoren.

In samenwerking met The Network krijg 
je toegang tot 50 vacaturesites in meer 
dan 135 landen.

Contactperson
Contract
Tijdzone
Service

Internationale vacature

U heeft de keuze tussen een individuele vacature per land of een internationaal pakket. 

Individuele vacature

U wilt een kandidaat vinden in een specifiek land? Dan is het plaatsen van 
een individuele vacature een goede keuze voor u.

30 dagen publicatie

U heeft de keuze tussen een 30-dagen* publicatie in een web-geoptimal-
iseerd standaarddesign of een publicatie in uw eigen huisstijl. Uw aanbod 
wordt binnen 48 uur (in Europa) of 72 uur (wereldwijd) gepubliceerd.

*Verschillende looptijden in verschillende regio’s: 28 dagen (Hongkong, 
Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Portugal), 60 dagen (Roemenië, China, 
Algerije, Iran, Luxemburg, Marokko, Tunesië, België, Zweden, Italië, Ve-
renigd Koninkrijk).

Global Flex Pack

U bent regelmatig op zoek naar medewerkers in het buitenland en wilt 
minstens 10 internationale vacatures plaatsen per jaar? U beslist meestal in 
de loop van het jaar over het meest geschikte land voor uw vacatures?

Ons Global Flex Pack biedt u een flexibele en kosteneffectieve oplossing 
aan. 

Gegarandeerde prijzen

U geniet niet alleen van maximale flexibiliteit, maar ook van absolute 
zekerheid. Want Global Flex-klanten zijn uitgesloten van prijsaanpassin-
gen van de vacaturesites. Zo bent u vandaag al verzekerd van uw prijzen 
voor de duur van uw contractperiode – of die nu 3, 6, 9 of 12 maanden 
duurt.


