
Met een paar muisklikken maak je zelf je eigen vacaturesite. Slimme features 
om makkelijker te solliciteren en te matchen zorgen dat je binnenkomende 
sollicitaties nog sneller kunt verwerken.
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De markt trekt aan en je hebt veel vacatures te vervullen. Opdrachten genoeg, maar nu nog de meest 
geschikte kandidaten vinden. Hoe breng je jouw vacatures beter onder de aandacht? Hoe kun je 
binnenkomende sollicitaties op een slimmere manier verwerken? 
Hoe vind je sneller de juiste kandidaten voor je vacatures? 

Het succes van je recruitmentproces wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin je 
efficiënter kunt werken. Wie het snelste kan schakelen, heeft een voorsprong op andere recruiters. 
Sneller vacatures opstellen en online plaatsen. Kandidaten die sneller en makkelijker kunnen 
solliciteren. Sneller binnenkomende sollicitaties verwerken en de juiste kandidaten matchen. 

Alleen al het moeten werken in meerdere applicaties en verschillende vacaturebanken kost een 
recruiter enorm veel tijd. En niet te vergeten de uitdaging om alle sollicitaties te verzamelen en goed 
te registreren in je database. Het gevolg is teveel handmatig werk en meer risico op fouten, onnodig 
gemiste kansen en geen effectieve opbouw van je kandidatenpool. Zonde van al je harde werk toch? 

Niet als je HelloFlex Recruit gebruikt! Online werken vanuit één applicatie met gegevens die altijd 
volledig en up-to-date zijn. Je vacatures met een paar klikken online en sneller kandidaten matchen 
voor je opdrachtgevers. Dat kan allemaal met HelloFlex Recruit. 

Sneller en slimmer kandidaten werven 
HelloFlex Recruit is een tool om snel en eenvoudig vacatures op te maken en sollicitaties te verwerken 
vanuit één online applicatie. Je kunt je vacatures op je eigen werken-bij-site zetten, die is uitgerust 
met handige zoek- en filterfuncties voor werkzoekenden. Ook kunnen bezoekers job alerts aanmaken 
waardoor ze wekelijks op de hoogte worden gehouden van interessante vacatures. 
In Recruit zie je een totaaloverzicht van alle werkzoekenden die een job alert hebben aangemaakt 
zodat je steeds meer inzicht krijgt in je websitebezoekers. Solliciteren op een van je vacatures is super 
makkelijk gemaakt. Werkzoekenden zien een opvallende solliciteer-button en kunnen vervolgens hun cv 
uploaden en direct solliciteren.

Efficiënter binnenkomende sollicitaties verwerken
Alle sollicitaties komen op één centrale plek binnen en zijn direct zichtbaar op je online Recruit 
dashboard. Voor een nog snellere verwerking van de sollicitaties kun je de sollicitanten eenvoudig 
koppelen aan reeds bekende kandidaten in je database. En door de slimme functies binnen het 
HelloFlex platform maak je direct follow-up taken aan en kun je direct contact leggen met de meest 
geschikte kandidaten. Zo kun je met één druk op de knop sollicitanten of kandidaten plaatsen 
of afwijzen. Recruit houdt de status van elke kandidaat bij en alle informatie wordt automatisch 
gesynchroniseerd met je backoffice database. Zo beheer je al je uitgaande vacatures, inkomende 
sollicitaties en correspondentie met kandidaten in één handige online tool: HelloFlex Recruit! 

Inleiding



Recruit

recruit the best 
candidates

HelloFlex Recruit 3

Gratis online demo?
Ga naar helloflex.com/recruit

HelloFlex group 2018 ©

Stuur een e-mail
info@helloflex.com

Bel direct 
035 646 44 08

Inhoud

Maak kennis met Recruit4

Jouw vacatures in een paar stappen online5

PAGINA

Sollicitaties verwerken en kandidaten matchen8

Direct contact met geschikte kandidaten10

Vacatures opmaken en online plaatsen

Sneller en eenvoudiger solliciteren

Sollicitaties direct inzien

Kandidaten makkelijk matchen en plaatsen 



Recruit

recruit the best 
candidates

HelloFlex Recruit 4

Gratis online demo?
Ga naar helloflex.com/recruit

HelloFlex group 2018 ©

Stuur een e-mail
info@helloflex.com

Bel direct 
035 646 44 08

Ga je werken met Recruit, dan krijg je daar een eigen werken-bij site gratis bij. De vacatures die je met Recruit 
hebt opgesteld, worden automatisch op je werken-bij site geplaatst. De site wordt afgestemd op je huisstijl en is 
uitgerust met handige zoek- en filterfuncties voor websitebezoekers. Bezoekers kunnen ook eenvoudig job alerts 
instellen. Ze krijgen dan twee keer per week een e-mail met een overzicht van de meest passende vacatures.

Alle sollicitaties komen op één centrale plek binnen en zijn direct zichtbaar op je online dashboard. Je kunt 
sollicitaties eenvoudig koppelen aan reeds bekende kandidaten voor een nog snellere verwerking. En door de 
slimme functies binnen het HelloFlex platform kun je snel en gemakkelijk follow-up acties aanmaken en direct 
contact leggen met de meest geschikte kandidaten.

Maak kennis met Recruit

Vacatures plaatsen& sollicitaties verwerkenWerkzoekenden 

sollicitere
n direct op

jouw vacaturesite
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Vacatures opmaken en online plaatsen

1

2

1. Begin met het toevoegen van een nieuwe vacature
Om een nieuwe vacature toe te voegen, selecteer je de “+”-knop in de horizontale navigatiebalk. 

2. Vul eerst wat basisgegevens in
Er verschijnt een pop-up, waarin je de basisgegevens van je vacature opgeeft. 
Daarna kies je voor Toevoegen. 

In HelloFlex Recruit zet je jouw vacature binnen een paar stappen online. Ga via het hoofdmenu naar 
“Vacatures”. Dit gedeelte van HelloFlex Recruit geeft je een totaaloverzicht van alle vacatures die jij 
geplaatst hebt. Zoals bij alle overzichten in HelloFlex kun je hier snel de gegevens vinden die je zoekt 
met behulp van het filterpaneel aan de rechterzijde. 

Jouw vacatures in een paar stappen online
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3

3. Ontwerp en publiceer je vacature
In het volgende scherm maak je je vacature op zoals je zelf wilt, compleet met afbeeldingen, video’s en 
je bedrijfslogo. Koppel een contactpersoon aan je vacature. De gemakkelijk te gebruiken editor biedt 
je verschillende opties om de vindbaarheid van je vacature te vergroten. Zo kun je de tekst verrijken 
met specifieke tags en vaardigheden, zodat de pagina zo goed mogelijk is afgestemd op de eisen van 
online zoekmachines zoals Google. Koppel ook een contactpersoon aan je vacature, eventueel met 
LinkedIn profiel. Wanneer je helemaal klaar bent, kies je onderaan voor Activeren en Publiceren.

4
4. Je vacature staat nu op je vacaturesite!
De vacature is nu op meerdere plekken terug te vinden op je vacaturesite. Bezoekers kunnen eenvoudig 
interessante vacatures vinden door de handige zoek- en filterfuncties. Deze slimme functie zal je helpen 
om nog eerder de meeste geschikte kandidaten te vinden.
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1. Solliciteren met één druk op de knop
Wanneer bezoekers de detailpagina van je vacature bekijken, zien ze alle informatie die jij in HelloFlex 
hebt ingevoerd. Met de sticky solliciteer-knop kunnen ze overal op de pagina in één klik solliciteren. 
Alle binnenkomende sollicitaties zie jij direct terug in HelloFlex Recruit. 

1

22. Job alerts geven je vacatures nog meer aandacht
Nog meer aandacht voor je gepubliceerde vacatures? Bezoekers die de zoekfunctie van je 
vacaturepagina gebruiken om leuke vacatures te vinden, kunnen ook een job alert instellen op basis van 
hun zoekcriteria. Na hun persoonlijke e-mail achter te laten, ontvangen zij twee keer per week een e-mail 
met passende vacatures. Jij ziet in HelloFlex Recruit wie de job alerts hebben ingesteld, zodat je nog 
meer inzicht krijgt in het profiel van je vacaturewebsite bezoekers.

Sneller en eenvoudiger solliciteren
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Sollicitaties direct inzien

2. Bekijk de sollicitatie in detail
Klik de sollicitatie aan om hem in detail te bekijken. Hier vind je alle gegevens van deze 
persoon terug, inclusief motivatiebrief en CV. Met één druk op de knop stuur je een netjes 
geformuleerd afwijzingsbericht. Met HelloFlex CheckIn kun je ook direct een uitnodiging voor een 
kennismakingsgesprek versturen of een bericht om meer gegevens aan te leveren. 

1. Ga naar Sollicitaties
Alle bezoekers van je Recruit vacaturesite die hebben gesoliciteerd, zijn direct zichtbaar in HelloFlex 
onder Sollicitaties. Ook hier kun je handige filters gebruiken in het rechter filterpaneel om sneller de 
sollicitanten te vinden die je zoekt. 

1

2

Alle sollicitaties die binnenkomen zijn direct zichtbaar op je online dashboard. Compleet met alle belangrijke 
gegevens, zoals een CV, motivatiebrief en NAW-gegevens. Recruit geeft je veel opties om vervolgacties te koppelen 
aan een sollicitatie, bijvoorbeeld door er een status aan te koppelen of door de kandidaat direct te plaatsen.

Sollicitaties verwerken en kandidaten matchen
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2. Nooit meer een dubbel profiel
Heb jij een kandidaat die op meerdere vacatures gesolliciteerd heeft? HelloFlex Recruit 
koppelt de matchende kandidaat en sollicitatie nu automatisch wanneer je een plaatsing 
aanmaakt vanuit de Sollicitatie. Zo heb je per kandidaat een complete sollicitatiehistorie 
tot je beschikking en voorkom je onnodige vervuiling. Handig toch?

1

2

1. Plaatsen, afwijzen of een andere vervolgactie? Easy!
Zie jij deze sollicitant wel zitten? Dan kun je hem direct plaatsen door de “+”-knop aan te 
klikken in de middelste navigatiebalk.        Door de sollicitant te plaatsen, registreer deze 
direct als Kandidaat in je HelloFlex en in je backoffice database. Liever eerst een gesprek 
inplannen of voorstellen bij je opdrachtgever? Pas dan onderin de status aan. Je kunt de 
sollicitant ook direct afwijzen door voor Afwijzen te kiezen.

Kandidaten makkelijk matchen en plaatsen 
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Direct contact met geschikte kandidaten
Naast het publiceren van vacatures en het verwerken van sollicitaties, biedt Recruit ook veel 
mogelijkheden om snel in contact te komen met sollicitanten. Met slimme functies binnen het HelloFlex 
platform kun je snel de juiste kandidaat terugvinden en vanuit het kandidaatprofiel follow-up acties 
aanmaken. We zetten een aantal voorbeelden op een rij. 

Automatische afwijsmail versturen
Met HelloFlex Recruit hoef je kandidaten niet 
meer handmatig te berichten over een afwijzing. 
Kandidaten die jij in HelloFlex afwijst, ontvangen 
nu automatisch een netjes vormgegeven bericht. 
Dit bericht is opgemaakt op basis van een template 
met een standaard tekst. Op verzoek kan HelloFlex 
Support deze voorgedefinieerde tekst voor je 
aanpassen.

SMS versturen vanuit een kandidaat
Stel, je opdrachtgever wil kennismaken met je kandidaat. 
Je wilt dit goede nieuws natuurlijk direct delen. Op 
de dag van de afspraak wil je je kandidaat voor de 
zekerheid nog even een reminder sturen. Zou het dan 
niet handig zijn als je nog makkelijker en sneller kunt 
communiceren?  

Dat kan, door direct een sms te versturen vanuit een 
kandidaatprofiel. Met de tool HelloFlex WorkFlow zie je 
alle verstuurde sms-berichten in één overzicht terug.
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Opvolgtaak koppelen aan een sollicitatie
Een interessante sollicitatie ontvangen maar zelf even 
niet in de gelegenheid om na te bellen? Plan dan direct 
vanuit een Sollicitatie een opvolgtaak in. Geef je taak een 
omschrijving, een deadline en wijs hem toe aan iemand 
die hier snel op kan schakelen. Zo help je jezelf of je  
collega herinneren alsnog op tijd dat ene belletje te doen. 

Deze handige geïntegreerde functie is onderdeel van 
HelloFlex WorkFlow: een online takenbord waarmee je al 
je interne werkprocessen efficiënter kan laten verlopen.

Survey versturen vanuit een kandidaat
Net een heel prettig en veelbelovend sollicitatiegesprek 
gehad en benieuwd hoe de kandidaat dit heeft ervaren? 
Vanuit een kandiddaatprofiel kun je met één klik een korte 
survey versturen met die exacte vraag. 
De kandidaat ontvangt de vraag netjes per e-mail en kan 
het gesprek beoordelen op een schaal van 1 tot 5. De 
resultaten worden direct in HelloFlex vastgelegd. 

De survey functie is onderdeel van HelloFlex Surveys: een 
tool waarmee je al je op eenvoudige wijze de tevredenheid 
van je flexwerkers kunt peilen. 
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Julianalaan 1
1213 AP Hilversum

Hoofdkantoor
www.helloflex.com
www.helloflexgroup.com

Online informatie

HelloFlex
group

Direct contact
+31 (0)35 646 4408
info@helloflexgroup.com 

HelloFlex is onderdeel van de HelloFlex group. Onze 
missie is om intermediairs optimaal te ondersteunen door 
middel van software, services en kennis.  
Daarom hebben we onze FlexService uitzendsoftware 
uitgebreid met slimme online tools zodat intermediairs 
nog effectiever kunnen werken. 

Over HelloFlex
De HelloFlex tools zijn gebaseerd op cloud software 
en worden continu doorontwikkeld door meer dan 200 
specialisten. Dit team bestaat uit ervaren software 
engineers, online marketeers en ondernemers uit de 
flexbranche. Inmiddels bedient de HelloFlex group al meer 
dan 1.000 intermediairs. 
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