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Mailbox nachtmerrie...
De nachtmerrie
Iedere P&O'er kent het. Je zet een vacature uit en kandidaten
stromen binnen. CV's en motivaties overspoelen je mailbox.
Dat is mooi! Maar hoe hou je controle over het proces zonder dat
kandidaten tussen de wal en het schip vallen en goede
kandidaten afhaken?

Altijd actueel, altijd controle
Hoe mooi is het om altijd inzicht te hebben in de actuele status
van alle kandidaten èn te beschikken over één centrale plek voor
alle CV's?
Een professioneel ATS systeem biedt die mogelijkheid, maar
voor een enkele vacature lonen die kosten en investeringen niet.

Samen werven
Onze kennis en ervaring en uw vacature.
Uw vacature plaatsen we op de meest geschikte jobboards en wij
ontvangen de CV's.
Wij voeren een pre-selectie uit, sturen kandidaten door en samen
met u bewaken wij uw wervingsproces.
Hiermee is professioneel wervingsproces onder handbereik.
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Hoe het werkt...
Dit doet u...

Dit doen wij...

U stelt de vacaturetekst op.

Wij publiceren uw vacature op een
speciaal voor u beschikbaar gesteld
vacatureportaal.
Wij kennen de jobboards en plaatsen, in
overleg, uw vacature op de meest
geschikte jobboards en promoten uw
vacature op onze sociale media.
Wij ontvangen de CV's en plaatsen deze
in uw (online) overzicht.
We voeren een pre-selectie uit en
sturen potentiele kandidaten naar u door.

U beoordeelt de aan u
doorgestuurde kandidaten. U
kunt deze ”Goedkeuren” of
“Afwijzen” (met opgaaf van reden).

Kandidaten die niet voldoen aan de harde
eisen, wijzen we (netjes) af.

Niet-goedgekeurde kandidaten wijzen wij
af (met opgaaf van uw reden).
U kiest de beste kandidaten en
houdt de selectiegesprekken.

Wij bewaken de kwaliteit van het hele
proces en zorgen dat kandidaten niet
tussen de wal en het schip vallen.

U heeft uw beste kandidaat.

U heeft 24/7 online toegang tot al uw kandidaten.
Aan het einde van de werving handelen we de gegevens
van de kandidaten conform de wet op de privacy af.
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Controle over het proces
Inzicht in uw kandidaten
Met online overzichten en een eigen webportal in heeft u controle over het proces en altijd inzicht in uw
kandidaten.

Uw eigen portaal met uw vacatures.

Via e-mail kandidaten beoordelen

Online kandidaten bekijken

Status van kandidaten in het proces

Detail informatie van kandidaten
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Naast Samen werven kunnen we u ook additionele W&S diensten
aanbieden als
- pre-employment screening
- referentiecheck
- assessments
- interview hupmiddelen
Desgewenst kunnen we ook het hele Werving en selectie traject voor u
uitvoeren.

"Symion is een coöperatie van zelfstandige en
ondernemende professionals die hun sporen op het
brede gebied van mens en werk verdiend hebben."
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