DEZE BEDRIJVEN VERTOUWEN TALENTSOFT
VOOR HET WERVEN, BEHOUDEN EN
ONTWIKKELEN VAN HUN TALENTEN

Het beste platform voor
mensen met ambitie

‘‘Met een volledig geïntegreerd talentmanagement
systeem zijn we nu in staat om als HR een echte
bijdrage te leveren aan de strategie en doelstellingen
van het bedrijf’’

‘‘Het Talentsoft platform stelt ons in staat om op een
eenvoudige manier over onze HR KPI’s te rapporteren.’
Henrik Rosander
Director Strategic HR,
Toyota Material Handling Europe

Alain Guillou
HR & Operations Director,
Naval Group (ex-DCNS)

De software van Talentsoft is beschikbaar voor zowel middelgrote
bedrijven als multinationals en wordt gebruikt in alle branches.
Onze software is aangepast aan alle Europese, internationale en nationale regelgeving en best practices.
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Cloud-based
Talent Management
& Learning
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EEN GEPASSIONEERD TEAM

VERSCHILLENDE WERELDEN, VELE WENSEN,

GERICHT OP UW SUCCES

ÉÉN APPLICATIE

Talensoft is de Europese leider voor cloud-based Talent Management en Learning software

Elke organisatie is anders en heeft zijn eigen Talent Management en Learning eisen
en wensen. Daarom is Talentsoft flexibel zodat uw eigen HR processen overeenkomen
met de operationele werkelijkheid. Dit stelt u in staat betere beslissingen te nemen.

Het team van Talentsoft is erop gericht de samenwerking tussen medewerkers, managers en HR te verbeteren
met de slimste, meest intuïtieve en meest flexibele software.
Talentsoft is een flexibele klantgerichte organisatie met één van de grootste R&D afdelingen in Europa volledig
gericht op could-based HR oplossingen.

USER EXPERIENCE STAAT VOOROP — informatie is net zo eenvoudig en inzichtelijk als op
mobiele devices of Social Media
100% VEILIG IN DE CLOUD— Data privacy en beveiliging: we voldoen aan alle Europese
wetten en regelgeving (GDPR)
EUROPESE HR ROOTS MET EEN WERELDWIJDE VISIE — Diversiteit gecombineerd
met best practices maken ons uniek
SNELSTE TIME TO VALUE — Snelle implementaties en in gebruik name
OPEN PLATFORM — Het gebruik van Talentsoft combineren met je favoriete plug&play tools? Geen
probleem ons platform is open om met alle slimme apps en tools te gebruiken

De makkelijk te gebruiken interface moedigt uw medewerkers, managers en HR team
aan om samen te werken en het hun loopbaan in eigen handen te nemen.

‘Het belangrijkste doel van HR is om met medewerkers een goede werkrelatie op
te bouwen. Ons doel is om verder te gaan dan alleen administratie en ervoor
te zorgen dat HR, managers en medewerkers, continue met elkaar blijven
communiceren. Met dit doel is Talentsoft ontwikkeld. We willen HR de
mogelijkheid geven om medewerkers in staat te stellen het beste uit zich zelf
te halen en ze te ondersteunen bij belangrijke beslissingen in hun ontwikkeling.’
Alexandre Pachulski, Co-founder & Chief Product Officer, Talentsoft

