Werken-bij Websites

Versterk jouw employer brand en candidate experience
met een recruitmentsite van Connexys
Als centraal wervingsmiddel is de recruitmentsite het belangrijkste
instrument voor werving en arbeidsmarktcommunicatie. Als
werkgever wil je laten zien wie je bent, wat het employer brand is
en hoe jouw organisatie zich onderscheidt van andere partijen die
in dezelfde vijver vissen.

Top 8 functionaliteiten
Responsive / mobile first design
Gebruiksvriendelijk CMS
Sociale media integratie

Met een Werken-bij website van Connexys worden jouw vacatures optimaal vindbaar en vergroot je het aantal bezoekers. Bovendien verstevig je de relatie met
potentiële kandidaten, verbeter je de kwaliteit van sollicitanten en versterk je het
employer brand. Centraal staat de gebruikerservaring van de kandidaten. Door
daarnaast gebruik te maken van sociale media en job alerts blijf je in elke fase van
de candidate journey in contact met jouw doelgroep.

Meertaligheid
Mobiele sollicitatieformulieren
Eenvoudig content toevoegen
Goede vindbaarheid in Google
Integratie met het recruitment
systeem
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Optimale candidate experience
op ieder device
Iedere Werken-bij website die Connexys oplevert is
responsive of mobile first. In het kort betekent een
responsive website dat jouw recruitmentsite een
optimale bezoekerservaring kent op een smartphone, tablet en desktop. Bij mobile first gaan we
nog een stap verder: de opbouw van de website,
de content en de volgorde hiervan wordt eerst
geoptimaliseerd voor een smartphone.
Vervolgens vul je deze aan voor tablet en desktop.
Dit betekent uiteraard dat de sollicitatieprocedure
ook op een smartphone optimaal moet verlopen. De
kandidaat kan de sollicitatie later aanvullen met cv
en motivatiebrief.

Gebruiksvriendelijkheid voorop
De recruitmentsites van Connexys worden
ontwikkeld op het open source content
management systeem (CMS) van WordPress.
Dit zeer gebruiksvriendelijke CMS bevat geen
ingewikkelde codes of onbegrijpelijke taal.
De interface van WordPress stelt je in staat
om eenvoudig en volledig zelf alle content te
beheren en up-to-date te houden. Enkele andere
voordelen van een Werken-bij website op het
WordPress CMS:
• WordPress websites zijn optimaal vindbaar in
Google.
• De functionaliteit van de website is gemakkelijk
uit te breiden met (gratis) plugins.
• De websites voldoen altijd aan de laatste
veiligheidsstandaarden.

Recruitment oplossing en de
Werken-bij website onder één
dak
Onze recruitmentsite kan volledig geïntegreerd
worden met onze recruitment oplossing. Zo worden
jouw vacatures vanuit de applicatie op een zeer
snelle en effectieve manier getoond, geüpdatet en
verwijderd op en van de Werken-bij website.
Maakt jouw organisatie gebruik van een andere
leverancier voor recruitment software? Ook dat
is een mogelijkheid. Sites van Connexys kunnen
met veel verschillende partijen koppelen door een
plugin.

Samen met de klant
Samen gaan we aan de slag om voor jouw
organisatie een optimale recruitmentsite neer te
zetten. Dit traject bestaat uit verschillende fases.
Benieuwd hoe het traject er uit kan zien? Bekijk de
infographic op pagina 3.

Design, bouw & service bij
één partij
Gemak dient de mens! Bij Connexys ontwerpen,
ontwikkelen en bieden we service & support voor
je Werken-bij website. Daarnaast heb je altijd één
vast aanspreekpunt binnen onze organisatie.
Wij hebben een releasebeleid voor het
doorvoeren van verbeteringen en wijzigingen
waar iedere klant van profiteert. Wij brengen
je van iedere release vooraf op de hoogte. Wij
zijn altijd op de hoogte van de nieuwste trends
en technieken. Graag denken we met je mee
wanneer wijzigingen aan de website nodig zijn,
bijvoorbeeld voor een campagne gericht op een
specifieke doelgroep.

Meten = weten
De recruitmentsite en het bijbehorende CMS zijn
volledig geïntegreerd met Universal Analytics
en SEO geoptimaliseerd. Het koppelen van je
eigen Universal Analytics account zorgt voor een
doormeting van belangrijke data.
Een extra koppeling van Universal Analytics aan ons
recruitmentsysteem maakt de doormeting compleet.
Doordat het volledige proces dat een kandidaat
doorloopt in het systeem teruggestuurd wordt aan
Universal Analytics kun je o.a. de cost-per-hire, campagne data en kwalitatieve inzet van recruitmentkanalen volledig doormeten en inzichtelijk maken met
heldere rapportages.

De fases van
een Werken-bij
website

Akkoord projectvoorstel

Keuze voor een Werken-bij
website van Connexys

Analyse klantwens en
opstellen projectvoorstel

Strategische sessie m.b.t.
ontwerp & arbeidsmarktstrategie (optioneel)

Start bouw

Content verzamelen
en schrijven

Kick-off meeting

Brainstormsessie
(optioneel)

Opstellen planning

Training gebruikers

Eerste oplevering

Content toevoegen

Aanpassingen
doorvoeren

Testen n.a.v.
eerste oplevering

Livegang Werken-bij
website

Evaluatie en optimalisatie
van de Werken-bij website

Oplevering Werken-bij
website
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Klanten

Onze aanpak voor een Werkenbij website blijkt een succesformule. Samen met Enexis
hebben we in 2012 en in 2013
de Digitaal Werven award gewonnen voor de beste digitale
sollicitatie-ervaring!

“De koppeling tussen de site en het recruitmentsysteem van Connexys werkt erg goed waardoor wij
vanuit één pakket zowel onze managers als onze kandidaten goed kunnen bedienen. Bovendien heeft
Connexys bij het bouwen van de site goed geluisterd naar onze wensen voor een responsive webdesign.
Wij zien namelijk dat bijna 50% van onze bezoekers een mobile device gebruikt dus voor ons was het van
belang om hier met de site goed op in te spelen. Connexys heeft ons hier goed bij geholpen. Of je onze
site via een smartphone, tablet of desktop bezoekt, de content blijft er goed uit zien.’”
Janny van Logten (Enexis)

“Behalve het bouwen van de site, heeft Connexys ook flink meegedacht over de functionaliteiten,
bijvoorbeeld door bepaalde e-commerce faciliteiten in te bouwen. Doordat de voor- en achterkant
perfect op elkaar aansluiten, is de site zeer goed meetbaar en analyseerbaar.”
Manouk Backer (Tempo-Team)

Enkele klanten die gebruik maken van onze Werken-bij websites:

Connexys Hoofdkantoor
K.P. van der Mandelelaan 68-70
3062 MB Rotterdam

T +31 (0)10 41 33 906
F +31 (0)10 24 47 411

info@connexys.com
www.connexys.com

