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"Take away our brands and leave us our
people and we will build a new company in
a decade. Leave us our brands, and take
away our people and we are nothing."

Procter & Gamble

quality hires
through innovation
RecruitmentLab is ontstaan uit een honger naar
verandering binnen rekrutering. De sector is niet
verzadigd, maar verzuurd. Rekruteringskantoren zijn uit op
de kortetermijnoplossing. Headhunters zijn uit op 25% fee
van het brutoloon van jouw nieuwe werknemer. Een
relatief resultaat overstijgt een correcte aanpak.

Er is een gebrek aan

efficiëntie en persoonlijkheid. Het

ontbreekt aan kennis van de doelgroep, maar ook van het
werkveld. Recruitment blijft momenteel ter plaatse
trappelen. Het is fabrieksmatig, inefficiënt geld pompen in
uitblijvende resultaten.

onze werkwijze

RecruitmentLab focust op het

begrijpen van de doelgroepen, om

hen zo te informeren en met hen te converseren. We verzamelen
informatie over zowel de kandidaten (doelgroepen) als over de
bedrijven.

Om deze doelgroepen zo goed mogelijk te begrijpen doen we

onderzoek. Voor onze employer branding strategie gebruiken we
wetenschappelijk gevalideerde methodes, door bijvoorbeeld samen
te werken met HoGent. Op die manier overbruggen we de kloof
tussen bedrijven (wat bieden ze?) en kandidaten (wat zoeken ze?).
Dat noemen we pas innovatie.

daarom zijn we gestart met

talent in vlaanderen
Talent in Vlaanderen is een online
jobbeurs, 24/7 beschikbaar. Op die
manier is het laagdrempelig voor
kandidaten om kennis te maken met
bedrijven die mogelijks bij hun
behoeften passen.

Talent in Vlaanderen legt bedrijven bloot, onthult hun

identiteit en

onderscheidende kenmerken. Sterker nog, we geven de cultuur en
de werksfeer van het bedrijf accuraat weer. Dit triggert de

doelgroep om het gesprek aan te gaan. We hanteren een
persoonlijke en transparante aanpak om ervoor te zorgen dat enkel
de juiste kandidaten hun weg naar uw bedrijf vinden. We streven niet
naar percentages van het jaarsalaris, maar hanteren vaste en eerlijke
tarieven. Zo kunnen we samen met u aan de slag voor langdurige
werkrelaties en langetermijnoplossingen.

war for talent

vraag
aanbod

groei in # It vacatures:
34,4%

17,9%

40,4%

47,4%

26,1%

algemeen:
45% groei
bron: vdab

gemiddeld 0,78 kandidaten per IT
vacature!

passieve kandidaten

95% van de it profielen zijn passief!
Andere dienstverleners sturen heel wat CV’s maar deze matchen niet
noodzakelijk met uw bedrijf. Alsof ze niet begrijpen naar wie jullie écht
op zoek zijn. Waar is de matching- en de inhoudelijke kennis van deze
recruiters gebleven?

Onze

360° Recruitment Vikings

zorgen voor een revolutie binnen
rekrutering. Met een zelfstandige,
mature geest en een innovatieve
ingesteldheid zoeken zij nieuwe
grenzen op. Onze Vikings staan
voor onverschrokkenheid,
gelijkwaardigheid en

authenticiteit. Samen met jouw
bedrijf gaan zij de uitdaging aan
om meer en kwalitatieve instroom
te genereren.

Talent in Vlaanderen’

Wij hebben hierop ingespeeld door ons platform ‘

op te bouwen, een online jobbeurs die 24/7 bereikbaar is.
Sleutelbegrippen van dit project zijn interactiviteit, persoonlijke
benadering, duidelijkheid en

transparantie, want we weten dat dit is

waar de kandidaten naar op zoek zijn.

onze aanpak
quality hires through innovation
Het bereiken van

Door voortdurend

passieve

onderzoek naar

doelgroepen.

doelgroepen,
content &
kanalen

kanalen zijn vaak statisch
Veel kanalen (zoals jobboards) zijn
statisch, niet interactief. Door deze
kanalen te gebruiken bereikt u alleen
actieve kandidaten, kandidaten die
actief op zoek zijn naar een nieuwe
uitdaging.

onze oplossing
Onze gerichte aanpak stelt ons in staat
om ons te richten op zowel de actieve
als de passieve doelgroep.

Nadat we de juiste kandidaten hebben bereikt
via de juiste kanalen en de juiste boodschap,
doen we aan conversation management om
hun aandacht vast te houden en hen te
stimuleren met authentieke en transparante
informatie. We steken veel energie in de
interactie met de kandidaten en ontwikkelden
hiervoor innovatieve tools.

tijdstekort
Het probleem: de HR-afdeling van het
bedrijf heeft vaak niet de tijd om
competente kandidaten aan te werven en
zou wel wat ondersteuning kunnen
gebruiken om vacatures snel en efficiënt in
te vullen.

onze oplossing
Onze talentadviseurs werken volledig in
naam van uw bedrijf. Afhankelijk van uw
behoeften kan dit op afstand of in uw
bedrijf zelf.

samenwerken?
1. employer branding

voortraject + uitvoering + (optionele campagnes)

2. standard procedure

job branding + active search

3. aangepast project

employer branding

A/ voortraject
We doen een intakegesprek om het DNA van uw bedrijf te achterhalen. Wat zijn uw
USP's, uw missie, uw visie en strategie, uw waarden, het huidige imago en het gewenste
imago (image audit samen met HoGent) en uw uiteindelijke doelstellingen? Samen met
uw bedrijf komen we tot een EVP waarin we de instrumentele en symbolische kenmerken
van uw bedrijf definiëren.

B/ uitvoering
Wij werken de EVP van uw bedrijf uit in content (schriftelijk en visueel) en plaatsen
deze op TIV. We zetten de bedrijfspagina op, schrijven getuigenissen, stellen een 'plan
your visit'-tool en een bedrijvenmatcher op.

C/ optioneel
We maken video's en reclamecampagnes op maat.

job branding
A/ voortraject
We doen een intakegesprek om precies te weten te komen
wie u zoekt. Wat zijn de gewenste softskills en technische
vaardigheden van deze persoon, de must-have's en de niceto-have's?

Wij gaan aan de slag met de job-EVP (die wij van

u ontvangen) en met onze doelgroepbepaling.

B/ uitvoering
We werken de KAD's van de job inhoudelijk uit. Met deze
content kunnen we alvast ons netwerk van meer dan 20.000
professionals bereiken. We vernieuwen de vacaturetekst en
plaatsen deze op TIV. We zetten de jobmatcher op, schrijven
het sollicitatieproces uit, werken testimonials uit, zetten de
reclamecampagnes op en verspreiden de juiste content en
beelden via verschillende online kanalen.

Tot slot zorgen we

voor follow-up door uw persoonlijke viking.

A/ uitvoering

active search

Wij benaderen kandidaten in uw naam.
Daarom is een persoonlijk e-mailadres
aan te raden. Na een telefonische
screening en de nodige referentiechecks
stellen wij de juiste kandidaat aan u
voor.

B/ succesfee
Wanneer deze kandidaat tekent, rekenen
wij een succesvergoeding die lager is dan
die van andere rekruteringsbedrijven.

aangepaste projecten

we hebben in het verleden al video's op maat gemaakt, jobpagina's opgesteld,
virtuele bedrijfsbezoeken gecreëerd, candidate persona's opgesteld,
radiospots on air horen gaan. we hebben al aan employer branding gedaan,
referral programs opgezet, jobcafés opengehouden en nog veel.
De vraag is: wat kunnen wij voor u doen?

what's in it for you?
Wij werken in uw naam. Uw bedrijf wordt
gepromoot, zonder dat RecruitmentLab
hieraan verbonden wordt. Dit betekent meer
naambekendheid voor uw bedrijf!
succesfees die vele malen lager liggen dan in
headhuntingkantoren.
Reclame voor uw bedrijf en vacatures door
een ervaren marketingteam met het oog op
de gepaste doelgroep.
Groter bereik van meer passieve
werkzoekenden.

Opname op het Talent In Vlaanderen-platform,
onze dynamische online jobbeurs.
Mogelijkheid tot een eigen pagina op dit online
platform met bijhorende contactgegevens.
Jouw persoonlijke viking komt on site op uw
HR-afdeling voor een grondige analyse,
bespreking en updates omtrent de kandidaten.
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