
MIJN TALENTSOFT 

BETREKT U UW MEDEWERKERS OP EEN ACTIEVE WIJZE?
GEEF ZE DE JUISTE INFORMATIE IN DE JUISTE CONTEXT 

OM INTERACTIES TE STIMULEREN.

De samenwerking en interactie van uw medewerkers zijn speerpunten om 
uw bedrijf te laten innoveren. Daarom heeft Talentsoft de manier waarop 
medewerkers, managers en HR met elkaar communiceren vernieuwd. 
Laat uw medewerkers de leiding nemen in hun eigen carrières. 
Centraliseer processen, versterk uw bedrijfscultuur en behoud uw 
talenten. En dat is allemaal mogelijk in één tool. 

2 ALLE 
TAKEN IN 
ÉÉN OVERZICHT

1 BEDRIJFS 
NETWERK

86%
van de medewerkers heeft 
begeleiding nodig bij hun  

ontwikkeling*

DE TALENTSOFT OPLOSSING:
Zorg voor een verbeterde en directe toegang tot al uw 
HR-processen 

Houd uw medewerkers op de hoogte van het laatste HR nieuws 

Zorg voor gepersonaliseerde berichten en acties naar uw nieuwe 
medewerkers

Bied gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen aan voor uw 
medewerkers

Ontwikkel uw HR-cultuur door middel van een gecentraliseerde 
toegang tot interne mobiliteitsaanbiedingen, trainingen en meer 

HR PORTAL UITDAGINGEN

Persoonlijke ontwikkeling aanmoedigen

Uw medewerkers betrekken

Onboarding en integratie van nieuwe 
medewerkers

Uw toptalenten behouden

Een sterk employer brand creëren

Human added value
TALENTSOFT* Talentsoft Talent Management Onderzoek 2014



4 PORTAL 
TOT ALLE 
HR TOOLS

VERBETER DE MOGELIJKHEDEN IN UW 
ORGANISATIE:

Relevante indicatoren

Onlinemedewerkerspro�el

Toegansgpunt tot alle HR-processen

HR-managementtools

Corporate identityMobile responsive design

Gebruiksvriendelijk

MIJN TALENTSOFT IS OOK:

3 5 PERSONALISEER 
UW 
INTERFACE

OVER TALENTSOFT
Talentsoft is een toonaangevende leverancier van cloud-based talentmanagementsoftware. Sinds 

de oprichting is de organisatie uitgegroeid tot één van Europa's toonaangevende 

Software-as-a-Service organisaties. Talentsoft werkt met organisaties van elke grootte, van kleine 

tot middelgrote ondernemingen tot multinationals in zowel de publieke als de private sector. De 

talent management software van Talentsoft is een flexibele, cloudgebaseerde suite die 

HR-managers helpt om talent te identificeren, te beoordelen, te ontwikkelen en te behouden. Door 

samenwerking te bevorderen tussen HR-managers en werknemers, helpt de software van 

Talentsoft uw personeel om van hun baan een carrière te maken. 

“De nieuwe portal is een makkelijke en ef�ciënte manier om alle 
medewerkers op de hoogte te houden over het HR-nieuws en de 
carrièremogelijkheden binnen het bedrijf.”

David Stevens – HR-Manager

“Omdat ik een groot salesteam aanstuur is het moeilijk om de 
professionele ontwikkelingen en wensen van mijn team bij te houden. 
Dankzij de nieuwe Mijn Talentsoft-module heb ik nu een beter beeld en 
kan ik direct actie ondernemen als iemand een verzoek indient. 
Zo kan mijn team het maximale halen uit hun mogelijkheden. 
Het managen van mijn team is hierdoor een stuk eenvoudiger geworden.”

George Neumann – Salesmanager

DEZE BEDRIJVEN 
VERTROUWEN TALENTSOFT

WWW.TALENTSOFT.NL

Tel. : +31 (0)70-850 9100
contact.nl@talentsoft.comMET ONS TEAM

KOM IN CONTACT 

Identificeer missende vaardigheden voor carrièreontwikkelingen 

Het vinden en aanmelden voor passende loopbaantrainingen 

Ontdek eventuele carrièremogelijkheden

Makkelijk te identificeren carrièremogelijkheden doordat competenties 
zijn te matchen met andere functies 

Het versimpelen van managementtaken door middel van 
geautomatiseerde hulp- en beslissingsondersteunende systemen 

OP DE HOOGTE
VAN HET  
LAATSE HR NIEUWS


