
Recruiters komen van Mars, 
hiring managers van Venus?
10 Tips voor een uitstekende relatie
 

Tja, de relatie met de hiring manager. Iedereen die ooit bezig is geweest met werving 
en selectie, weet dat deze relatie doorslaggevend kan zijn voor het succes en de lengte 
van een sollicitatieprocedure. Om nog maar te zwijgen over het belang hiervan voor de 
bloeddruk van de betrokkenen! Of je nu leidinggevende bent van een recruitmentteam of 
direct bij een vacature betrokken bent, gebruik deze tips voor een prettige, gezonde en 
ontspannen relatie met je hiring managers.

Begin goed
1.  Breek het ijs
       Bekijk het LinkedIn-profiel, het werkverleden en de interesses van je hiring 
       managers, en de connecties die je gemeenschappelijk hebt. Laat zien dat je      
       een goed inzicht hebt in de bedrijfstak waarin ze actief zijn en dat je snapt waar 
       ze ‘s nachts wakker van liggen. Dit vergroot je geloofwaardigheid.

2.  Kijk naar hun persoonlijke stijl
      Stel vrijuit vragen over hoe ze het liefst te werk gaan bij een wervings- en selectie
       procedure. Willen ze na een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld het liefst gelijk een 
       evaluatie met je of hebben ze tijd nodig om na te denken? Willen ze meerdere  
       kandidaten spreken voordat ze een besluit nemen of nemen ze de juiste persoon     
       gelijk aan? Spreek aan het begin van de procedure af wie welke verantwoordelijk- 
       heden heeft en hoe betrokken de hiring manager wil zijn.

Plan de procedure
3.  Maak samen een actieplan
       Maak een overzicht van de vaardigheden en eigenschappen van de ideale 
       kandidaat. Stuur voorbeeldprofielen door naar de hiring manager en vraag door 
       om erachter te komen waarom de manager bepaalde vaardigheden of eigen
       schappen wel of juist niet op prijs stelt. Spreek af hoe betrokken de hiring manager
       wil zijn en maak duidelijke, schriftelijke afspraken over de deadlines. Bepaal samen    
       hoe een succesvolle sollicitatieprocedure eruit ziet (bijvoorbeeld vijf kandidaten in 
       de tweede ronde). Laat het meteen weten als je meer duidelijkheid nodig hebt,    
       ookal lijkt het te gaan om iets kleins. Dit scheelt je later tijd!

Ga samen op zoek
4.  Gebruik hun contacten
       Vraag de hiring managers om namen van veelbelovende kandidaten. Vraag ze ook 
       om nieuws over vacatures of het bedrijf te delen op bepaalde platformen, zodat ze 
       zich betrokken voelen bij het proces. Maak het ze gemakkelijk door hiervoor alvast 
       opzetjes te maken die ze zelf kunnen aanpassen. Ook kun je ze vragen om lid te   
       worden van bepaalde gesloten LinkedIn-groepen waartoe recruiters geen toegang 
       hebben.



Een goed verhaal is het halve werk
5.  Bereid ze voor op interactie met de kandidaten
       Geef hiring managers uitgebreide informatie over de kandidaten, zodat ze hun 
       verhaal kunnen afstemmen op de doelstellingen van de kandidaat. Herinner de 
       hiring managers eraan dat zij op hun beurt ook door de kandidaten worden  
       geëvalueerd, vooral als het om passieve kandidaten gaat.

6.  Maak ze bewust van jouw merk als werkgever
       Dit is vooral belangrijk als het gaat om een klein bedrijf met een minder bekend 
       merk. Zorg dat het profiel van hiring managers uitstraalt hoe enthousiast ze zijn 
       om te werken voor hun organisatie. Inspireer ze met verhalen over werknemers 
       uit de praktijk, in een taal die ze zelf in hun gesprekken met kandidaten kunnen 
       gebruiken.

Geef en ontvang feedback
7.  Luister goed en doe er ook wat mee
       Vraag kandidaten wat ze van de sollicitatieprocedure vonden, ongeacht of ze 
       worden aangenomen of niet. Deel de positieve en negatieve feedback met de 
       hiring managers en spreek af hoe de procedure kan worden aangepast.

 
8.  Kijk naar de data
       Houd de prestaties van aangenomen kandidaten bij, zodat je weet welke bronnen 
       het meeste resultaat opleveren. Communiceer deze benadering om te laten zien 
       dat je je inzet om het juiste talent te vinden.

9.  Blijf communiceren
       Stuur tijdens de sollicitatieprocedure regelmatig voortgangsupdates over 
       belangrijke mijlpalen naar de hiring managers (profielen zijn bekeken, kandidaten 
       zijn geselecteerd, contact opgenomen met kandidaten, etc.). Houd regelmatig 
       contact met hiring managers, ook nadat de vacature is vervuld, om te zien hoe 
       alles gaat. Dit schept vertrouwen en versterkt je relatie.

       Klik hier als je meer wilt weten over hoe LinkedIn je kan helpen bij het vinden van toptalent.

10. Bonustips voor gebruikers van LinkedIn Recruiter

10a. Gebruik data om verwachtingen te managen
         Vermijd dat er oeverloos wordt gezocht naar de “perfecte” kandidaat. Die 
           bestaat namelijk niet. Gebruik LinkedIn Recruiter om te zien hoe groot de talent- 
           pool is en deel deze statistieken. Als de pool te klein of te groot is, pas je de 
           criteria samen met je hiring managers aan. Herinner ze eraan dat profielen niet     
           altijd kandidaten zijn. Slechts een deel van de pool reageert op InMails.

10b. Verzamel feedback rechtstreeks in Recruiter
         Stel gratis “hiring manager seats” in voor degenen waarmee je het meest samen
           werkt. Hierdoor kun je ze batches met profielen sturen die zij direct kunnen 
           evalueren. Met één druk op de knop kunnen ze aangeven of kandidaten 
           geweldig of goed zijn, of dat ze niet geschikt zijn voor de desbetreffende rol.   
           Ook kunnen ze rechtstreeks in Recruiter korte notities maken.

10c. Laat je voortgang zien
           Stuur hiring managers een screenshot van de Project Overview in LinkedIn
           Recruiter om te laten zien hoeveel kandidaten zich bevinden in elke fase van de  
           procedure. Hierdoor kunnen ze zien dat je voortgang boekt en dat geeft vertrouwen.

Copyright © 2013 LinkedIn Corporation. LinkedIn, het LinkedIn-logo en InMail zijn geregistreerde handelsmerken van de LinkedIn Corporation in de
Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere merken en namen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.  Alle rechten voorbehouden.              10-LCS-146-G-0613

http://business.linkedin.com/nl-nl/talent-solutions

