TALENTSOFT
RECRUITMENT

77%

Gebruik jij alle kanalen voor het
werven van talent?
360° recruitment met Talentsoft.

van de recruiters ziet waardevolle
interacties met kandidaten als de sleutel
om deze kandidaten te overtuigen*
*Talentsoft Talent Management Survey 2017

Talentsoft Recruitment verbetert productiviteit en besluitvorming, waardoor recruiters en managers tijd over
houden om kandidaten echt te leren kennen. Onze uiterst flexibele oplossing zorgt voor waardevolle interactie
met kandidaten, waardoor ze van selectie tot onboarding en tijdens hun hele persoonlijke employee journey
betrokken blijven.

Uitdagingen
Kandidaten aantrekken en betrekken
Veel sollicitaties verwerken
De juiste profielen vinden
Communicatie met kandidaten
Een aantrekkelijk werkgeversimago
Toptalent behouden met
interne mobiliteit

De Talentsoft Oplossing
Bereik een groter publiek door langs verschillende kanalen te zoeken en te werven
Grotere efficiëntie met automatische antwoorden en notificaties
Herken toptalent met behulp van matching en scoring
Blijf via alle kanalen met kandidaten in contact
Promoot het werknemersimago met relevante
content en personalisering
Verhoog medewerkersretentie en loopbaantevredenheid door interne mobiliteit aan te
moedigen en verzoeken uit verschillende HR-processen te centraliseren

Gepersonaliseerde werkomgeving
in de juiste context om recruitment
effectief te monitoren

Interactieve dashboards
voor betere besluitvorming

Innovatieve tools
voor het screenen
van kandidaten

Talentsoft Recruitment is ook :
Workflow engine • Geolocatie en social sharing • CV parsing • Vacaturebanken
Video content • Mobiliteit simulatie en diagrammen • Sourcing tool - Hello Talent
Solliciteren via social media • Embedded HR Analytics • Volledig aanpasbare carrièresites

Deze bedrijven vertrouwen op Talentsoft
“Met Talentsoft zijn we erin geslaagd om alle
business units dezelfde recruitmentsoftware te laten
gebruiken. De software van Talentsoft voldoet aan
alle globale en lokale eisen”

“Het beste aan de Talentsoft oplossing is het grote
aantal settings die we zelf kunnen configureren,
zonder hulp van de ontwikkelaar. Hiermee kunnen we
onze candidate experience continu verbeteren.”

Romaric Chabert
Global SVP HR, Zodiac Aerospace

Cécile Giraud
Employement & Careers Manager, Dassault Aviation

OVER TALENTSOFT
Talentsoft is de Europese leider in cloud-based Talentmanagement en Learning software.
Talentsoft’s digitale platform moedigt interacties aan en verbetert de werkervaring van je
medewerkers door competentiemanagement, carrièremanagement en trainingsmanagement
te combineren. Talentsoft biedt een unieke software en analytics oplossing voor het
efficiënt managen van HR processen zoals Recruitment, Onboarding, Talentbeoordeling,
Competentiemanagement, training en e-learning en het beloningsbeleid. De Talentsoft software is
als volledig pakket te gebruiken of in losse modules.

Contact
Tel. +31 (0)70-850 9100
contact.nl@talentsoft.com
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