
TALENTSOFT MOBILE APP

DE MEDEWERKERS VAN VANDAAG ZIJN MOBIEL. U OOK?

Heeft u direct contact met uw kandidaten? Betrek uw sollicitanten overal 
en altijd! Bereik direct uw doelgroep met de Mobile App van Talentsoft. 
De geolocatiefunctie zorgt ervoor dat u de kandidaten kunt bereiken die het 
er meeste toe doen. Het unieke van de Talentsoft Mobile App is dat deze 
zowel te gebruiken is voor externe recruitment als interne mobiliteit. 
Communiceer real-time, start eenvoudig gesprekken en trek gemakkelijk 
kandidaten aan. 
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DE TALENTSOFT OPLOSSING:

Bereik een mobiele doelgroep

Aangepast aan uw corporate identiteit

Trek nieuwe kandidaat groepen aan 

Gebruik pushberichten en sms-berichten

Geïntegreerd met Talentsoft Talentmanagement 

RECRUITMENT UITDAGINGEN:

Nieuwe interne en externe kandidaten bereiken 

Uw corporate branding versterken 

Uw recruitment doelstellingen behalen

Maak direct contact met uw kandidaten

Meerdere recruitment inspanningen bundelen 

Human added value
TALENTSOFT



CREËER EEN UNIEKE 
KANDIDAAT ERVARING

TALENTSOFT MOBILE APP IS OOK:

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

Sinds de oprichting is de organisatie uitgegroeid tot een 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. 

“Ons mobiele recruitmentproject met Talentsoft is onderdeel van onze 
globale strategie om het employer brand van GrandVisions te 
versterken. Onze doelen hierbij zijn om de juiste potentiele kandidaten 
te bereiken en te verleiden en hen makkelijker te laten solliciteren via 
mobiel.”

Vincente Freida - Hiring and Career Manager, GrandVision France
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Gemakkelijk te gebruiken

"On-the-go" applicatie

Real-time vacature en status updates

Makkelijk contact met uw bedrijf

Offline solliciteren 

Solliciteer met Linkedin, Xing, ViadeoInterne Mobiliteit

Synchroniseer uw kandidaat omgeving 

Beschibaar voor smartphones & tablets Push noti�caties

Geolokalisering

MET ONS TEAM
KOM IN CONTACT 


