
e-HRM software Talent & Salaris 

Werving & Selectie 



Workspace 
De workspace bestaat uit ‘apps’ die de gebruiker zelf kan kiezen. In het voorbeeld worden o.a. de 
takenlijst, openstaande vacatures en nieuw binnengekomen sollicitanten getoond. Vanuit deze 
‘apps’ kan direct worden doorgeklikt naar de relevante informatie. 

Alleen vacatures die onder mijn 
verantwoordelijkheid vallen 

worden getoond. 

Te late taken 
worden rood 
gemarkeerd 



Nieuwe vacature 
Vacatures kunnen vanuit een leeg sjabloon of een voorgevuld sjabloon worden aangemaakt. Deze 
keuze wordt gemaakt bij de actie ‘nieuwe vacature’. De velden die worden gevuld worden door de 
applicatiebeheerder ingericht. 

Door een 
kandidaatprofiel te 

koppelen aan de 
vacature worden 

kadidaten bij 
binnenkomst 
automatisch 

gescreend op een 
aantal basiscriteria 



Vacature plaatsen 
Een aangemaakte vacature kan gepubliceerd worden op zowel interne als externe websites. Tevens 
kan deze per mail worden verstuurd of via social media worden verspreid.  

Plaatsen op social 
media zodra de 

vacature extern is 
geplaatst 

Publiceren op zoveel 
websites als u maar 

wilt 



Online solliciteren 
Nadat de vacature online is gepubliceerd kunnen kandidaten online sollciteren. Onderaan de 
vacature kunnen zij klikken op ‘solliciteer online’. Zij worden automatisch door het sollicitatieproces 
geleid, waarbij tevens gevraagd wordt om een CV en begeleidende brief. 

Alle ingevulde velden 
worden na het 

aannemen van de 
kandidaat direct 

opgenomen in uw HR 
systeem 

CV  en motivatiebrief 
direct bijvoegen 

Gebruik de 
vragenlijst om 

kandidaten in een 
vroeg stadium te 

screenen 



Selectieproces 
Alle binnengekomen kandidaten doorlopen het selectieproces. Er kan ook voor meerdere 
kandidaten tegelijk een actie worden opgestart (bijvoorbeeld groepsgewijze afwijzing of 
uitnodiging voor een bijeenkomst). Ingekomen sollicitanten kunnen tevens worden gekoppeld aan 
een talentpool. 

Acties opstarten of 
toewijzen aan 

betrokken personen 

Alle processtappen 
en hun status in 

beeld 



Aannemen 
Wanneer de kandidaat geschikt is bevonden voor de functie krijgt deze een aanbod vanuit Werving 
& Selectie. Wanneer dit aanbod is geaccepteerd krijgt de kandidaat de status ‘aangenomen’.  

Status kandidaat 
omzetten naar 

werknemer 



Nieuwe werknemer 
Een kandidaat met de status ‘aangenomen’ komt binnen als nieuwe werknemer in Talent. Deze kan 
verder ingevoerd worden met de indienstwizard. 

Altijd inzicht in 
waar ik ben in het 

proces 

Indien gewenst 
tijdens de invoer 
al documenten 

toevoegen 

Tijdens de invoer 
mogelijk de actie 

af te breken. 



Voordelen Module Werving & Selectie 

• Werving & Selectie als volledig geintegreerd onderdeel 
van Talent & Salaris betekent afscheid van overtypwerk 
en meer overzicht. 

• Dankzij uitgebreide workflowfunctionaliteiten worden er 
geen acties of kandidaten meer vergeten. 

• De mogelijkheid om groepsgewijs acties uit te voeren 
voor meerdere kandidaten bespaart tijd en kosten. 

• Het doorplaatsen van vacatures op interne en externe 
websites verloopt zeer snel en eenvoudig. 

• Omdat kandidaten online kunnen solliciteren is de 
instroom van gegevens in de software logischer en nog 
meer aan de bron. 
 


