Brochure 2017

“Het landelijke studenten uitzendbureau met een
database van maar liefst 400.000 kandidaten”

Onderdeel van het Melon Media netwerk

Wilt u snel, makkelijk en tegen lage kosten talentvolle studenten werven? EasyTalent is het antwoord.

Wie zijn wij?
EasyTalent is een studenten uitzendbureau gespecialiseerd in de werving van jong talentvol personeel.
EasyTalent is ontstaan vanuit Zoekbijbaan.nl, Stagemotor.nl en Startersbanen.nl, de grootste studenten
vacaturesites van Nederland. Met een database van ruim 400.000 studenten op MBO, HBO en WO niveau
door heel Nederland, heeft EasyTalent de mogelijkheid om tal van bedrijven in uiteenlopende branches en
regio’s van talentvolle studenten te voorzien.
Door gebruik te maken van de dienstverlening van EasyTalent bent u verzekerd van jonge en enthousiaste
medewerkers wanneer u dit wenst. Heeft u een moeilijk invulbare functie? Of bent u doorlopend op zoek naar
enthousiast en talentvol personeel? Uw persoonlijke recruiter gaat voor u op zoek naar de ideale kandidaten.

Waarom studenten werven via EasyTalent
Door onze jarenlange ervaring met studenten via Zoekbijbaan.nl en Stagemotor.nl staan wij midden in de
markt, zo vinden wij altijd de ideale kandidaat voor uw openstaande functie.
De studenten van EasyTalent zijn:
•
•
•
•

Flexibel inzetbaar
Direct inzetbaar
Snel in te werken
Kostenbesparend

Soorten werk
Door de grote database met kandidaten heeft EasyTalent landelijk studenten beschikbaar voor diverse
werkzaamheden in diverse branches.
De uitzendkrachten zijn beschikbaar voor functies als:
•
•
•
•
•
•

Callcentermedewerkers
Administratieve medewerkers
Horeca- en cateringmedewerkers
Promotiemedewerkers
Hostesses / Hosts
Winkelmedewerkers

•
•
•
•
•
•

Secretarieel en juridisch medewerkers
Logistiek- en distributiemedewerkers
Telefonistes
Verhuizers
Chauffeurs / Koeriers
Receptionistes

Werkwijze
Door onze websites Zoekbijbaan.nl en Stagemotor.nl, zijn we heel bekend bij de doelgroep. Hierdoor beschikken
we over een groot netwerk en een groeiende database van 400.000 kandidaten.
Ingeschreven studenten hebben zelf een uitgebreid profiel aangemaakt en worden aan uw vacature gekoppeld
door middel van een geavanceerd matching systeem. De studenten die naar voren komen als een potentiële
match worden direct per e-mail op de hoogte gesteld van de vacature en worden uitgenodigd om te reageren.
Uw persoonlijke recruiter selecteert de beste reacties en zoekt waar nodig naar andere matches om te
benaderen. Uw recruiter neemt vervolgens contact op met de geselecteerde kandidaten voor een intake
gesprek. Naar aanleiding van dit gesprek wordt er een profielschets van de kandidaat opgemaakt. De profielschets
en het CV worden vervolgens aan u voorgesteld en er volgt eventueel een sollicitatiegesprek. Dit hele wervingen selectieproces is geheel vrijblijvend. Pas wanneer u de kandidaat heeft goedgekeurd en deze wordt ingezet,
worden er kosten in rekening gebracht.
De matching zal in 6 of 7 stappen tot stand komen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Intakegesprek over uw vacature en organisatie.
EasyTalent ‘matched’ uw vacature met kandidaten uit de database en nodigt deze uit te reageren.
Uw recruiter maakt een voorselectie en screent de matches.
Uw recruiter voert persoonlijke intake gesprekken en maakt profielschetsen.
Profielschets, CV, foto en sollicitatietekst van de kandidaten worden aan u voorgesteld.
Eventueel sollicitatiegesprek bij uw organisatie.
Match, uitzendkracht wordt bij u geplaatst.

Bent u niet tevreden met de kandidaat? Dan wordt er kosteloos gezocht naar een nieuwe uitzendkracht voor de
vacature.

Online recruitment
EasyTalent maakt onderdeel uit van Melon Media, waaronder de volgende vacaturewebsites vallen: Zoekbijbaan,
Stagemotor en Startersbanen. Mede door dit grote netwerk heeft EasyTalent een database met ruim 400.000
kandidaten. Veel studenten zijn online op zoek naar een leuke bijbaan, stage of startersfunctie en komen terecht
op één van onze sites. Mede door de kracht van ons netwerk kunnen we de kosten laag houden en toch veel
nieuwe kandidaten in onze database bijschrijven. Doordat we de student een uitgebreid profiel laten aanmaken
zijn we in staat vrijwel alle vacatures op te vullen met een kandidaat uit onze database.

Voordelen
EasyTalent staat voor snel en makkelijk talentvolle studenten werven tegen lage kosten. Enkele voordelen van
uitzendkrachten werven via EasyTalent:
•
•
•
•
•

Database met ruim 400.000 kandidaten
Groot online recruitment netwerk
Aantrekkelijk uitzendtarief
Landelijk bereik
Uitzendkracht al na 300 uur gratis overnemen

Lage kosten
EasyTalent kan de kosten laag houden doordat wij:
•
•
•
•

Alle intake gesprekken met kandidaten telefonisch of via Skype houden.
Geen externe kanalen nodig hebben om de juiste kandidaten te werven.
Alle contracten, urenregistratie etc. online met zowel bedrijven als kandidaten regelen.
Vanuit één kantoor werken en door onze online dienstverlening toch een landelijk bereik hebben.

Leveringsgarantie
Door onze grote landelijke database kunnen wij vrijwel elke functie snel en goed opvullen. Omdat wij
overtuigd zijn van onze kracht geven we u een 100% leveringsgarantie. Wij garanderen u dat wij een
passende uitzendkracht leveren voor de gewenste functie.

Kwaliteit en zekerheid
EasyTalent werkt samen met EasyStaff Payroll en is erkend aangesloten bij de Nederlandse Bond van
Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, de NBBU, is de brancheorganisatie voor
het mkb-segment in de uitzendbranche en flexmarkt. Sinds 1994 behartigt de vereniging de collectieve belangen
van bijna 900 uitzendbureaus en flexorganisaties in de ruimste zin van het woord en ondersteunt hen in de
bedrijfsvoering. De NBBU is bevoegd tot het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.
De NBBU leden dienen zich strikt te houden aan deze gedragsregels, waardoor de kwaliteit van de
dienstverlening naar zowel opdrachtgevers als kandidaten toe wordt gewaarborgd.
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