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DE OPLOSSING VOOR 
UW TALENTMANAGEMENT BEHOEFTE

CLOUD-BASED TALENTMANAGEMENT



Onze teams h.ebben één kernmissie: het ontwerpen van een oplossing die helpt bij de professionele 
aspiraties van individuele werknemers waardoor ze volledig betrokken en productief zijn. 
Alles wat we doen, het implementeren van sociale functionaliteiten in het talentmanagementproces die 
managers een hands on tool geven om teams te ontwikkelen en te betrekken, komt voort uit onze missie.  

Alexandre Pachulski, Co-Founder & Chief Product Of�cer - Talentsoft

EEN GEPASSIONEERD TEAM
GERICHT OP UW SUCCES

Talentsoft is de Europese leider voor cloud-based 

Talent Management software...

Het team van Talentsoft is er op gericht de 

samenwerking tussen medewerkers, managers en HR te 

verbeteren. Met de slimste, meest intuïtieve en meest 

�exibele Talent Management software.

Talentsoft is een �exibele klantgerichte organisatie met 

één van de grootste R&D afdelingen in Europa, volledig 

gericht op cloud-based HR oplossingen.

VERANDER BANEN IN CARRIÈRES
MET TALENTSOFT 

Talentsoft zet professionele groei van medewerkers in het hart van uw bedrijfs-HR-processen met �exibele, 

cloud-based Talent Management software die uw investering in mensen verandert in een bedrijfsaanwinst. 

Onze applicatie is zo ontworpen dat het is aan te passen aan uw organisatie, locatie, taal en lokale 

wetgeving.  
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HR SYSTEEM

Elke organisatie is anders en heeft zijn eigen 

Talent Management behoeftes. Daarom is 

Talentsoft �exibel, zodat uw eigen HR processen 

overeenkomen met de operationele werkelijkheid. 

Dit stelt u in staat betere beslissingen te nemen. 

De makkelijk te gebruiken interface moedigt uw 

medewerkers, managers en HR team aan om 

samen te werken en de communicatie en work�ow 

te verbeteren.  

CLOUD HOSTING
 DATA SECURITY

De veiligheid van de gegevens van 

uw dienst en de privacy van uw 

bedrijf zijn onze eerste zorg. Daarom 

hebben wij samenwerkingscontracten 

met de beste leveranciers op dit 

gebied zoals Microsoft (Windows 

Azure), Bull en Telecity. Onze 

Europese datacenters voldoen aan de 

hoogste veiligheidseisen, zijn �exibel, 

responsive en altijd beschikbaar.



Organisaties van alle soorten en maten, van kleine bedrijven tot multinationals 

zowel in de private als de publieke sector, gebruiken Talentsoft om hun talenten te ontwikkelen.

Talentsoft ondersteunt uw Talent Management processen ongeacht de omvang, complexiteit van uw organisatie en lokale wetgeving. 

MEER INFORMATIE

WWW.TALENTSOFT.NL

Tel. : +31 (0)70-8509100
contact.nl@talentsoft.com

MAAK KENNIS
MET ONS TEAM

DEZE BEDRIJVEN VERTROUWEN TALENTSOFT
VOOR HET WERVEN, BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN

VAN HUN TALENTEN
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Ziggo koos voor een Talentsoft oplossing omdat deze aansluit op de behoefte van 
ons bedrijf. De administratielasten van Ziggo gingen met 50% omlaag en elimineerde 
de omslachtige dubbele database. De integratie van alle soorten van instroom zorgt
voor een eenduidig, snel en overzichtelijk proces. Precies wat we nodig hadden!

Jan Karel Sindorff, Manager Recruitment - Ziggo


