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Een Applicant Tracking Systeem (ATS) is krachtige software 

waarmee bedrijven op efficiënte wijze kandidaten en sollicitaties 

kunnen beheren. Het helpt bedrijven om tijd (en geld) te besparen 

zodat rekruteerders zich kunnen richten op wat echt belangrijk is: 

de beste kandidaten rekruteren.

FUNCTIONALITEITEN & DIENSTEN
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▪ Gebruik een gratis jobsite

▪ Gebruik een gratis iframe

▪ Bestel een op maat gemaakte jobsite

▪ Bestel een op maat gemaakt iframe

▪ Ontwikkel uw eigen jobsite met een API

▪ Gebruik een extra API-sleutel

▪ Stel job alerts in voor kandidaten op uw eigen jobsite

▪ Gebruik meerdere merken (jobsites) om kandidaten aan te trekken

▪ Creëer meerdere databanken om werfreserves op te bouwen (per regio, 

Business Unit, …)

▪ Speciale login voor uw collega's van Marketing & Communicatie (zonder 

toegang tot vacatures of kandidaten)

BOUW UW EIGEN JOBSITE
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▪ Publiceer op uw eigen jobsite

▪ Publiceer op uw intranet

▪ Publiceer op het kandidatenportaal van CVWarehouse

▪ Publiceer in meerdere talen 

▪ Deel uw jobs op sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter,...)

▪ Gebruik uw eigen Twitterfeed om uw vacatures te promoten

▪ Voeg een Facebook-app met joblijst toe aan uw bedrijfspagina op 

Facebook

▪ Stuur uw job(s) door naar rekruteringskantoren

▪ Creëer een goedkeuringsstroom met behulp van taken

PUBLICEER UW JOBS

▪ Gebruik een uiterst kort sollicitatieformulier

▪ Gebruik een modulair sollicitatieformuier (aanpasbaar per job)

▪ Gebruik registratieformulieren (vb voor job events)

▪ Activeer e-mailmeldingen wanneer kandidaten solliciteren 

▪ Gebruik jobeigenaars waaraan u jobs kan toewijzen

▪ Gebruik verschillende jobomschrijvingen per jobkanaal

▪ Maak uw eigen e-mailsjablonen in verschillende talen

▪ Gebruik SEO-instellingen om sneller gevonden te worden

▪ Moedig kandidaten aan om een video-sollicitatie te doen

▪ Nodig kandidaten uit voor een video-interview 
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▪ Beheer al uw sollicitaties en kandidaten

▪ Creëer taken en wijs ze toe aan collega’s indien nodig

▪ Voeg zelf manueel kandidaten toe

▪ Mail naar alle kandidaten

▪ Verzoek kandidaten om een profielfoto toe te voegen

▪ Personaliseer uw e-mailsjablonen om kandidaten te contacteren

▪ Verwerk kandidaten in bulk (wijzig statussen, voeg commentaar toe,...)

▪ Definieer het rekruteringsproces van uw bedrijf

▪ Verstuur uitnodigingen voor meeting

▪ Creëer uw eigen werfreserves

▪ Zoek kandidaten op basis van trefwoorden, belangrijke 

sollicitatievragen,...

▪ Stuur CV’s en documenten intern door

▪ Personaliseer uw tabellen in uw databank 

▪ Voeg extra selectievragen toe

▪ Link dezelfde kandidaat aan verschillende jobs

▪ Link dubbele kandidaten aan elkaar

▪ Laat kandidaten uw jobs delen op sociale media

▪ Nodig extra kandidaten uit om te solliciteren voor uw jobs

BEHEER UW KANDIDATEN

▪ Kandidaten op ‘buiten beschouwing' zetten

▪ CV Parsing: voeg kandidaten toe in uw databank door hun CV te versturen 

naar een speciale mailbox

▪ Nodig collega’s uit om kandidaten te interviewen en beoordelen met behulp 

van een mobiele interview- of rating-app

▪ Nodig collega’s uit om kandidaten te interviewen op basis van competenties 

en vaardigheden

▪ Gebruik meerdere databanken om uw sollicitaties op te volgen 

▪ Hulpmiddel om mogelijke kandidaatdubbels aan elkaar te koppelen
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▪ Gebruik de CVWarehouse twitterfeed om uw jobs te promoten

▪ Publiceer uw jobs op LinkedIn (via job slots of gratis)

▪ Integreer met externe jobplatforms

▪ Publiceer op gratis jobplatforms

PUBLICEER UW JOBS 

OP EXTERNE JOBPLATFORMS

▪ Creëer uw dashboard

▪ Gebruik gratis standaardrapporten

▪ Meet het succes van publicaties op externe jobplatforms

▪ Integreer Google Analytics in uw op maat gemaakte jobsite

▪ Creëer een op maat gemaakt rapport

MEET UW REKRUTERINGSPROCES
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▪ Support via chat & e-mail

▪ Telefonische ondersteuning

▪ Gebruik het ATS in meerdere talen

▪ Eerstelijnsondersteuning voor kandidaten

▪ Online demo’s van nieuwe functionaliteiten

▪ Een helpcenter om alle functionaliteiten te bekijken en suggesties in te 

dienen

▪ Maandelijks Management Dashboard (via e-mail)

▪ Gratis online groepstrainingen gedurende het hele jaar

▪ Opstarttraining

▪ Beheer de zichtbaarheid van kandidaten voor de verschillende gebruikers 

▪ DVD/USB met geëxporteerde kandidatendata

▪ Importeer kandidaten in uw ATS

▪ Opvolging van uw jobsite

▪ Zet uw HR contactinformatie met een foto op jullie jobsite(s) 

▪ Mobiele rating-website

▪ Beheer uw eigen gebruikers 

▪ Krijg hulp bij het behandelen van uw kandidaten

▪ Link met andere HR-tools

▪ Bedrijfsintegratie via SMTP mailservers

ALGEMENE INFO
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Met de selectieprocedure-functionaliteit kunnen bedrijven een officiële 

selectieprocedure definiëren met zoveel selectierondes als nodig.

Zowel interne als externe juryleden kunnen ook toegevoegd worden zodat hun 

namen eenvoudig mee opgenomen kunnen worden in het officiële 

selectierapport of PV aan het einde van de procedure.

Kandidaten kunnen een formele score per ronde krijgen, en ze kunnen 

gekoppeld worden aan officiële werfreserves zodat ze gemakkelijk 

teruggevonden en gecontacteerd kunnen worden bij toekomstige 

opportuniteiten.

SELECTIEPROCEDURE



www.cvwarehouse.com 7

▪ Deel uw vacatures met uw externe rekruteringspartners

▪ Bied uw partners een afgeschermd en vertrouwelijk portaal aan 

waarmee ze veilig kandidaten kunnen toevoegen

▪ Behandel al uw kandidaten samen in uw ATS, of ze nu online 

gesolliciteerd hebben of voorgesteld zijn door een partner

▪ Meet de efficiëntie van uw HR-partners via statistieken

HR-PARTNERPORTAAL
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Single Sign-On (SSO) integratie

Activeer de ATS Single Sign-On-integratie, zodat de ATS-gebruikers 

zich kunnen authenticeren in uw gecentraliseerde bedrijfsnetwerk, 

zodat uw netwerkbeheerder de toegangsreferenties en 

toegangsrechten in uw bedrijfsdirectory kan beheren. De SSO-

integratie is alleen beschikbaar voor abonnementen met een 

onbeperkt aantal gebruikersaccounts.



VOOR MEER INFORMATIE

CONTACTEER ONS

www.cvwarehouse.com

ANTWERPEN, BELGIË HQ

België

Tel: (+32) 3 202 42 20

LISSABON, PORTUGAL

Edificio LACS

R. Febo Moniz, 27

1150-152, Lisboa

Portugal

Tel: (+351) 210 500 020

NEW YORK, VS

1177 Avenue of the Americas, 7th 

Floor, NY 10036

United States of America

Tel: (+1) 646 583 2060

ANDERE

Nederland:  (+31) 858889744

Frankrijk:  (+33) 977558983

Verenigd Koninkrijk:  (+44) 2038689714

Zweden:  (+46) 775868176

Brazilië:  (+55) 3139586219


