
ENQUÊTE …  
(Wat recruiters waarderen aan 

ons platform) 

“Kandidaten en aanvragen vanaf 
één pagina beheren, werkt voor een 
recruiter snel en gemakkelijk”

“Gemakkelijk interne kandidaten 
identificeren die voldoen aan 
de vaardigheidseisen”

“De koppeling tussen gegevens 
en rapporten, van werving tot en 
met onboarding, verder leren en 
performance”

Nu meer mensen zich opnieuw op de arbeidsmarkt begeven, 
wordt het steeds moeilijker om de juiste persoon voor de juiste 
functie te vinden, zelfs als ze vlak voor je neus staan. Recruiters 
worden overstelpt met sollicitaties en door een gebrek aan 
samenwerking met de wervingsteams worden de verkeerde 
mensen aangenomen. U heeft een oplossing nodig die het 
proces automatiseert en samenwerking vergemakkelijkt, zodat 
uw wervingsteams snel de geschiktste kandidaten kunnen 
selecteren. Cornerstone Recruiting biedt de tools om taken te 
stroomlijnen en de samenwerking tussen teams te verbeteren, 
interne mobiliteit te bevorderen en gegevens te visualiseren. Het 
complete wervingsteam kan zo sneller en beter beslissen. 

Wervingsprocessen stroomlijnen
Automatiseer taken en hef knelpunten op door al uw kandidaten 
voor alle aanvragen op één pagina te beheren. U ontvangt sneller 
feedback van het wervingsteam en kunt slimmere en beter afgestemde 
wervingsbeslissingen nemen. Uw recruiters kunnen voor vacatures 
vervullen en voor de toekomst aan een betere talent pipeline werken.

Verborgen talent ontdekken
Ontdek uw interne toptalent door gemakkelijk de vaardigheden van 
werknemers te identificeren en deze aan openstaande vacatures te 
koppelen. Uw werknemers kunnen de voor een functie benodigde 
vaardigheden bekijken en kunnen aanbevelingen voor training 
ontvangen om ze op een nieuwe uitdaging voor te bereiden. U kunt 
uw werknemers bij hun loopbaanontwikkeling helpen, terwijl u sneller 
mensen kunt aannemen en ze beter kunt vasthouden. 

De beste mensen in 
contact brengen met 
de beste bedrijven
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De belangrijkste verbetering was een 
toename van het aantal sollicitaties 
met 60% en een afname van de 
wervingstijd met 20%. Op de lange 
termijn zorgt dit voor een verbetering 
van de relaties tussen onze hiring 
managers en recruiters.

Onze wervingsteams vertellen me 
constant hoe we hun leven makkelijker 
hebben gemaakt met Cornerstone 
Recruiting. Ze stellen efficiënt shortlists 
van gekwalificeerde kandidaten op en 
werven en onboarden overal ter wereld 
snel de beste mensen.
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Gebruik Cornerstone Recruiting en …
Creëer en personaliseer een onbeperkt aantal 
carrièrepagina's om aan uw uiteenlopende behoeften te 
voldoen

Bouw flexibele, mobielvriendelijke applicaties om 
gekwalificeerde kandidaten binnen te halen

Bevorder de interne mobiliteit met AI-aanbevelingen voor 
de loopbaanontwikkeling van uw werknemers

Beheer al uw sollicitaties en kandidaten vanaf één plek, 
om uw wervingsworkflows te stroomlijnen

Ontvang realtime, onpartijdige feedback en 
aanbevelingen van meerdere teams, om de 
samenwerking tussen teams te versterken

Koppel gegevens en rapporten in het hele systeem, om 
slimmere wervingsbeslissingen te nemen

Personaliseer de preboarding- en onboardingervaring, 
om uw nieuwe werknemers al vóór hun eerste werkdag 
productief te laten zijn

Ondersteun al uw talentmanagementstrategieën op één 
platform, om uw personeel verder te ontwikkelen

Slimmer mensen aannemen
Neem slimmere wervingsbeslissingen met kant-en-klare 
maar ook goed aanpasbare dashboards. U kunt gegevens 
uit het hele systeem bekijken om inzicht te krijgen in uw 
wervingsproces en om te zien of u uw doelen haalt. U 
krijgt zo een beter begrip hoe u uw wervingsstrategie kunt 
optimaliseren en de positieve resultaten voor uw bedrijf kunt 
tonen.

Ontdek hoe bedrijven over de hele 
wereld Cornerstone gebruiken om snel 
de juiste mensen te selecteren en te 
onboarden.  
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