Talent Solutions

LinkedIn
Recruiter
Je eigen toegang tot
het beste talent ter wereld

Zoek, vind en beheer je ideale kandidaten
sneller en effectiever dan ooit

Krijg onbeperkt toegang tot volledige
namen en profielen
Vergroot je bereik tot ver buiten je persoonlijke netwerk en
zoek in het grootste professionele netwerk van meer dan
238 miljoen leden.

Houd je team op dezelfde golflengte
Mensen in je team krijgen inzicht in de projecten van collega’s,
notities en eerdere communicatie met kandidaten.
Zo voorkom je dubbel werk.

Houd topkandidaten in beeld
Vind sneller het beste talent
Voer zelfs de lastigste zoekopdrachten uit met de meest
geavanceerde zoekinterface op LinkedIn.

Neem rechtstreeks contact op met
kandidaten
Bij elke Recruiter Seat ontvang je 50 InMails per maand om
contact op te nemen met je favoriete kandidaten.
De gebruikte credits voor het versturen van InMails die niet
binnen zeven dagen worden beantwoord, worden teruggestort. Ongebruikte credits worden meegenomen naar de
volgende maand (tot maximaal 90 dagen).

Blijf met één klik op de hoogte van de activiteiten van
populaire kandidaten. Zo kun je direct contact opnemen
als ze klaar zijn voor een nieuwe baan.

Beheer je sourcing-activiteiten
De sourcing-activiteiten en -geschiedenis van de beheerder
verdwijnen niet wanneer een recruiter vertrekt; je wijst de
beheerrechten eenvoudig toe aan een ander teamlid.
We ondersteunen ook je activiteiten op het gebied van
OFCCP-compliance.

Realtime toegang tot krachtige analysemiddelen en rapportage

Verhoog de effectiviteit van je
wervingsproces

Registreer gebruiksgegevens en –resultaten. Je kunt deze
delen en gebruiken om verslag uit te brengen.

Stel tot 50 zoekmeldingen in waarmee je talent automatisch
opspoort. Je bereikt meer kandidaten met de opgeslagen
sjablonen en met de mogelijkheid om InMails naar meerdere
personen tegelijk te sturen.

Zoek effectiever
Verfijn je zoekopdrachten met meer dan 20 Premium-filters,
inclusief aantal dienstjaren, vakgebied en volgers van het
bedrijf.

“LinkedIn Recruiter is de beste wervingstool die ik ooit heb gezien”
Mathew Caldwell, Director of Talent Acquisition, Mozilla

Bekijk namen buiten je
derdegraads connecties

Voeg tags toe om hoofdkenmerken te definiëren
en eenvoudig leads te zoeken

Importeer
kandidaten uit
elke bron en
koppel ze aan
hun profiel

Organiseer en beheer al
je prospects, vacatures
en zoekopdrachten

Premium Talent Filters

Volg de status van leads terwijl ze
zich door je pipeline bewegen

Neem rechtstreeks
contact op met een
of meer personen

Bekijk volledige
profielen met
carrièregeschiedenis,
opleiding en meer

Verkrijg feitelijke inzichten
met inside opinion, gemeenschappelijke connecties
en soortgelijke profielen

Stem de velden af
op jullie organisatie
Bekijk de geschiedenis
van teamactiviteiten
en updates

Voordelen van Recruiter
Bekijk volledige namen* en profielen van eerste- en
tweedegraads connecties buiten je netwerk

Voeg een tag, status of bron toe aan het profiel van
kandidaten, zodat je slimmer kunt zoeken en ze beter
kunt beheren

Vind de ideale kandidaten sneller met
Premium-talentfilters

Creëer je eigen beschrijvende velden die passen bij je
organisatie

Neem rechtstreeks contact op met wie je maar wilt met
behulp van 50 InMails

Neem sneller contact op met meer kandidaten dankzij
‘één-op-veel-InMails’ en sjablonen

Bekijk maximaal 1000 profielen in zoekresultaten

Krijg de allerbeste klantenservice, ondersteuning en
training

Stel zoekmeldingen in en ontvang e-mails met nieuwe
kandidaten die voor jou interessant zijn

Sla historische gegevens over teamactiviteiten op

Beheer je kandidaten met projectmappen en bekijk
activiteiten van je team in gedeelde projecten

Controleer activiteiten om te voldoen aan OFCCP-normen

* Recruiter biedt volledig toegang tot alle bevestigde profielen in de LinkedIn-database.

Ga naar business.linkedin.com voor meer informatie als je dit nog niet hebt gedaan.

talent.linkedin.com | sales@linkedin.com
Neem contact op met je sales- of accountmanager voor meer informatie.
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