
Recruitment- 
technologie waarin

de kandidaat

centraal staat.

Op samenwerking gericht, intuïtief en gebaseerd op 
ervaring. In de concurrerende omgeving van vandaag 
de dag moet recruitmentsoftware hier allemaal aan 
voldoen.

Saba’s recruitmentsoftware is de motor die uw 
organisatie nodig heeft om toptalenten aan te 
trekken en ze vanaf het eerste contactmoment erbij 
te betrekken. We implementeren oplossingen die 
kandidaten, recruiters, HR-managers en andere 
stakeholders een boeiende, gepersonaliseerde 
en intuïtieve ervaring bieden. Wij begrijpen dat 
recruitmentteams vandaag de dag als marketeers te 
werk moeten gaan, als headhunters moeten werven 
en informatie moeten interpreteren als data-analisten 
en daarom hebben we een platform ontwikkeld die 
hen daarbij helpt.  

En omdat dit een cloudoplossing is, hebben 
recruitteams de mogelijkheid om dit alles te doen op 
elk apparaat, wanneer zij maar willen.

De beste mensen 
ontdekken, 
aantrekken
en aan boord 
krijgen

SABA RECRUITING & ONBOARDING



De recruitmentmogelijkheden van Saba

Relatiebeheer van kandidaten 
Een sterke focus op kandidaten is essentieel voor elke 

succesvolle recruitmentstrategie. Vind en trek eenvoudig 

de juiste medewerkers aan met tools waarmee u de 

mogelijkheid hebt om een sterke band op te bouwen en  

uw merk als werkgever te versterken vanaf het eerste 

passieve contactmoment. 

De perfecte recruitmentstrategie vandaag vormgeven

Volgsysteem voor sollicitanten (ATS) 
Een solide en intuïtief ATS is de ruggengraat van uw 

recruitmentstrategie. Help uw teams om hun processen te 

optimaliseren, werkstromen te automatiseren, communicatie  

te coördineren en te meten wat belangrijk is. 

KANDIDAATGERICHTE 
AANPAK 

Laat uw kandidaten 
zien dat zij bij u op de 
eerste plaats staan 
met een inspirerende 
sollicitatie-ervaring waarin 
de behoeften van de 
kandidaat centraal staan.  

VERSTERK UW MERK 
ALS WERKGEVER

Stimuleer kandidaten om 
bij uw organisatie te komen 
met een optimale digitale 
ervaring waarin uw cultuur, 
waarden en mensen goed 
naar voren komen. 

REALTIME  
INZICHTEN 

Neem onderbouwde 
beslissingen en krijg  
een integraal beeld  
van het hele  
recruitmentproces  
zonder eindeloos  
te stoeien met cijfers. 

HOUD NIEUWE  
MEDEWERKERS AAN BOORD 

Zorg voor een 

onboardingservaring, waardoor 

nieuwe medewerkers hun 

enthousiasme vasthouden, 

probleemloos integreren en  

niet vroegtijdig afhaken.



Recruitmentanalyse 
Voer een effectief besluitvormingsproces en krijg de 

informatie die u nodig hebt. Maak gebruik van realtime 

dashboards, maatwerkrapporten en interactieve filtering 

om prestaties op alle niveaus en binnen alle stadia van het 

acquisitietraject te beoordelen.   

Recruitment Process Outsourcing 
(RPO) 
De wereld van recruitment outsourcing verandert continu. 

Saba biedt een inhouse ontworpen totaaloplossing voor 

outsourcingsleveranciers, waarbij elk recruitmentmodel en 

elke contractvorm worden ondersteund. Uitgebreid, snel te 

implementeren en flexibel.

Marketplace 
Bouw aan een oplossing die perfect voor u is. 

Haak aan bij ons ecosysteem van toonaangevende 

recruitmenttechnologieën, apps en diensten - van ‘s 

werelds beste leveranciers. Zo ontworpen dat organisaties 

talentwerving op een hoger niveau kunnen brengen. 

Onboarding 
Geef uw nieuwe medewerkers een vliegende start in uw 

organisatie met een onboardingstraject, inclusief een 

ontwikkelingsplan op maat, aansluiting bij nieuwe collega’s 

en mentoren, een plek om vragen te stellen en toegang 

tot middelen waardoor zij gemakkelijker hun weg kunnen 

vinden en succesvol zijn. 



Ready to get started?

www.saba.com/get-started

Bij Saba weten we dat elke organisatie het in zich heeft om een geweldige werkplek te zijn. Wat uw organisatie ook doet, wie uw klanten ook 
zijn of wat u ook maar verkoopt, succes begint bij uw medewerkers. Maar in de diverse, mobiele, sociale wereld van vandaag de dag moeten 
succesvolle organisaties een werkervaring bieden die meer verbonden is en persoonlijker is dan ooit tevoren. En de meest succesvolle 
organisaties doen dit met Saba. Omdat we talentwetenschap combineren met intelligente technologie voor het bieden van een persoonlijke 
talentervaring op maat waarin het individu centraal staat op de momenten die het er meest toe doen. Met krachtige tools en inzichten die 
managers van talenten in staat stellen om de impact op het succes van de organisatie hard te maken. Dus van het aantrekken van kandidaten die 
de perfecte match vormen tot aan het ontwerpen van trajecten voor persoonlijke groei en het creëren van een cultuur die de unieke talenten van 
elk individu stimuleert, helpt Saba u om uw medewerkers en teams de volgende boodschap over te brengen: Werk vanuit jouw kracht. Werk zoals 
jij het ziet. Werk alsof het persoonlijk is. Werk zoals jij bent
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Uw succes
begint hier!

24/7-klantenondersteuning

Actieve online 
gebruikersgemeenschap

Strategische diensten met 
toegevoegde waarde

Regelmatige bijeenkomsten  
van gebruikersgroepen

Standaard of maatwerk in 
implementatiediensten

Speciale contactpersoon  
voor klantsucces

Saba Partner 
Marketplace 

Werving 
& Onboarding

Performance & 
Coaching 

Leren & Skills 
ontwikkelen

Inzicht in mensen  
& Analyse

De Saba-ervaring:

Over Saba
Saba maakt software die het professionele leven van miljoenen 

mensen transformeert en groei en succes bevordert voor duizenden 

organisaties wereldwijd. We helpen organisaties om een katalysator 

te ontwikkelen voor uitzonderlijke medewerkersbetrokkenheid met 

een sterk cloudplatform dat een continue ontwikkelingservaring 

biedt - van gepersonaliseerde training en samenwerking tot 

realtime coaching, bepalen van doelen en feedback. Tegenwoordig 

vertrouwen duizenden klanten wereldwijd, in praktisch elke 

branche, op Saba voor het vergroten van de betrokkenheid van hun 

medewerkers, het verbinden van hun teams en het verkrijgen van 

kritisch inzicht in de impact van talent op succes van de organisatie.


