
Uw wervingsstrategieën evolueren voortdurend. Met TalentLink 
blijven uw wervingsprocessen wendbaar en flexibel en matcht 
u de juiste mensen met de juiste functie.  

TalentLink stroomlijnt uw unieke wervingsprocessen. U kunt zo 
een diverse groep mensen aanspreken en aantrekken, ze matchen 
met de perfecte functie en ze een duidelijk pad bieden om snel een 
productief onderdeel van uw team te worden. 

Vereenvoudig uw complexe processen
Of u nu vanuit één locatie werft of vanuit honderd, uw recruiters en 
vacaturehouders beschikken nu over een gepersonaliseerde ervaring 
om naadloos samen te werken en kandidaten sneller dan ooit door 
uw wervingsproces te voeren. TalentLink is gebouwd om met uw 
bedrijf mee te groeien en kan worden aangepast aan de specifieke 
behoeften van uw verschillende regio's, bedrijfseenheden of merken. 
Door de goede afstemming is iedere ervaring net zo uniek en 
persoonlijk als de persoon die u aanneemt. 

Houd de beste mensen bij de hand 
Of u nu actief aan het werven bent of even een pauze inbouwt, zorg 
ervoor dat uw kandidaten klaarstaan om de juiste functie te vervullen 
wanneer die beschikbaar komt. CRM is in TalentLink ingebouwd. 
U kunt met onze AI-gedreven semantische zoekopdrachten de 
beste mensen sneller dan ooit intern en extern opsporen en gericht 
benaderen door middel van intelligente campagnes. Uw recruiters 
hoeven de kandidaten niet in meerdere systemen te volgen. U hebt 
alles, en meer, beschikbaar op één platform. 

Neem de juiste mensen met 
de juiste vaardigheden aan 
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Bouw aan een divers 
personeelsbestand
Elimineer het giswerk en zorg in uw werving voor 
intelligente, onbevooroordeelde matching van de 
vaardigheden binnen uw diverse kandidatenpool met de 
perfecte functies. TalentLink beoordeelt de kandidaten 
en matcht ze met openstaande vacatures. Uw recruiters 
kunnen daardoor meer tijd besteden aan het opbouwen van 
persoonlijke relaties met de kandidaten, want daar gaat het 
uiteindelijk om. 

Ontdek de juiste mensen 
en vaardigheden om 
uw bedrijf nu en in de 

toekomst te laten groeien.

Kies voor TalentLink
Bied kandidaten en uw hele wervingsteam een 
gepersonaliseerde ervaring.

Match kandidaten met functies op basis van hun 
interesses en vaardigheden.

Verminder vooroordelen tijdens het 
wervingsproces. 

Automatiseer de communicatie om kandidaten 
betrokken te houden en tijd te besparen.

Gebruik AI-aanbevelingen en stroomlijn 
handmatige taken tijdens het hele 
wervingsproces.

Bezorg de digitale generatie van vandaag een 
boeiende onboardingervaring.

Verzamel de intuïtieve gegevens die u voor 
effectieve besluitvorming nodig hebt. 

ontdek meer

We hebben met het platform de 
manier waarop we processen 
managen gestroomlijnd. De 
ervaringen van de kandidaten 
zijn enorm verbeterd.

Met TalentLink transformeren we 
de ervaring van kandidaten. We 
werven de beste mensen – en nog 
sneller ook.
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