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Maak kennis met Recruitment Process Outsourcing van Yoores

Extra diensten exclusief voor onze RPO klanten

info@yoores.com 
yoores.com/rpo

 

Yoores heeft een volledige geïntegreerd Recruitment Marketing 
team en biedt als enige partij in Europa alle noodzakelijke 
recruitment activiteiten uit eigen ‘keuken’ aan. We onderscheiden 
hierin advertising, social, vindbaarheid en active talent sourcing. 
Niet alleen bieden we alles aan, ook kunnen we vanaf de start 
van werving tot en met de ‘hire’ de effectiviteit van de gehele 
campagne doormeten. Een 100% unieke propositie.

Ieder onderdeel van het sollicitatieproces heeft invloed op de 
effectiviteit van jouw recruitmentproces. Zo zien we dat Hiring 
Managers vaak niet weten hoe zij een goed interview moeten 
voeren. En, hoe ze de juiste kandidaat kunnen selecteren. Hier 
hebben wij geschikte trainingen voor ontwikkeld.

Werven zonder Applicant Tracking System (ATS) is in deze tijd 
ondoenlijk. Zowel voor de Candidate Experience, als voor de 
interne processen is een goed ATS van belang. Yoores werkt 
met een eigen custom build ATS, exclusief beschikbaar voor 
klanten van Yoores. 
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Alle informatie over sollicitanten is terug te vinden in de 
sollicitatiestatistieken, van bezoek op de website tot hire. Zo 
zie je in één blik hoe vaak je vacature bekeken is, hoeveel 
kandidaten er in procedure zijn per fase van het 
recruitmentproces en via welk kanaal ze de vacature 
hebben gevonden.

Het is van belang om je kandidatendatabase te onderhouden. 
Dit doen wij onder andere door elk kwartaal een mailing te 
sturen met de nieuwste vacatures, actieve referrals op te 
starten en jouw netwerk te informeren. Hierbij krijgt men 
ook de mogelijkheid om zich uit te schrijven, iets wat volgens 
de privacywetgeving verplicht is. Ook bouw je hiermee 
tegelijkertijd aan een steeds sterker Employer Brand. 

Helemaal geen zorgen meer over de verloning en 
personeelsadministratie? Ook de payrolling van tijdelijke 
krachten kunnen wij voor je uit handen nemen! 
Voor de huidige medewerkers, of voor de medewerkers 
die je samen met ons zal gaan aannemen. Voor uitzenden, 
detacheren of zzp. 

Iedere organisatie is uniek. Daarom bieden wij enkel op maat 
ingerichte oplossingen aan. Yoores kan het gehele recruitmentproces 
van jouw organisatie uit handen nemen, of delen hiervan. We beginnen 
bij het vaststellen van een EVP (Employee Value Proposition), het 
bouwen van de careersite en stellen een Recruitment Marketing plan op. 
Wanneer alles staat gaan we met de vacatures aan de slag. Wij doen 
een job intake, stellen de wervingstekst op en gaan aan de slag met 
searchen. Zo verzorgen we de werving en selectie van talent en 
bespoedigen de procedure tot en met de hire. Maar, we kunnen ook 
delen hiervan voor je uit handen nemen. Zoals de Job Marketing, werving, 
selectie, Talent Sourcing (en het opbouwen van de Talent Pipeline), 
onboarding of payrolling. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om bij 
te springen bij tijdelijke projecten of andere piekmomenten. Kortom, 
Yoores gaat graag een custom fit samenwerking met je aan. Een 
samenwerking die naadloos aansluit op jouw wensen. Of je nu op zoek 
bent naar flexibiliteit of expertise, wij hebben het in huis. 

Recruitment Process Outsourcing (RPO) is een vorm van outsourcing waarbij een organisatie een deel van of het gehele 
recruitmentproces uitbesteedt aan een externe provider. RPO van Yoores is innovatief en dynamisch. Wij ondersteunen je in 
jouw recruitmentprocessen, op de punten waar jij behoefte aan hebt. 

Recruitment Process Outsourcing

Start nu met Recruitment Process Outsourcing 
(RPO) van Yoores! Neem contact met ons op voor 
vrijblijvend advies of een (telefonische) afspraak om 
de mogelijkheden te bespreken.

https://yoores.com
https://yoores.com/rpo
mailto:info@yoores.com

