
CREËER UW EIGEN

JOBSITE

www.cvwarehouse.com

EN LINK DEZE MET UW CVWAREHOUSE APPLICANT TRACKING SYSTEEM
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Een schone en moderne standaard jobsitelayout

Klaar voor gebruik en integratie

Configureer met uw eigen lettertype en kleuren

Onmiddellijk starten met uw jobs te adverteren op het internet

Kies tussen een onafhankelijke jobsite-link voor uw website of integreer 

naadloos met een flexibel Iframe

Inclusief het gemerkte en gratis standaardsollicitatieformulier met aanpasbaar 

ontwerp en dynamische velden

Afbeeldingen en video’s toevoegen

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

tot vacatures of kandidaten)

METEEN VAN START
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Creëer een link naar uw jobsite met layoutelementen in uw eigen bedrijfskleuren.

GRATIS JOBSITE

IN ACTIE ZIEN?

https://bit.ly/3bN5jgr
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Voeg een IFRAME toe aan uw jobsite dat uw vacatures oplijst in uw eigen bedrijfskleuren.

GRATIS IFRAME

IN ACTIE ZIEN?

teixeiraduarte.pt/trabalhar-connosco
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Indien u een duidelijk beeld heeft over uw gewenste employer branding

Indien u een eigen en specifiek jobsite-ontwerp heeft

Indien u een unieke en onafhankelijke branding wenst te geven aan uw jobsite

Indien u een op maat gemaakte ervaring met uw merk wenst te creëren voor 

uw kandidaten

Indien u een naadloze integratie wilt met uw bedrijfssite, zodat het een gemerkte 

uitbreiding wordt van uw bedrijfssite

Beschikbaar als een aparte site (HTML linkintegratie) of als Iframe-integratie

Inclusief dynamisch sollicitatieformulier met op maat gemaakt design

OP MAAT GEMAAKTE JOBSITE
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Met een link naar uw jobsite.

VOLLEDIG OP MAAT GEMAAKTE JOBSITE

IN ACTIE ZIEN?

werkenbij.thomasmore.be
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Met een geïntegreerd Iframe.

VOLLEDIG OP MAAT GEMAAKTE JOBSITE

IN ACTIE ZIEN?

www.azsintmaarten.be/werken-bij-ons/vacatures
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Indien u volledige controle wilt over uw jobpagina’s

Indien u volledig wilt beheren hoe en waar uw jobopportuniteiten verschijnen

Indien uw IT-team, communicatiebureau of webmaster ons standaard XML-

formaat wil gebruiken om uw jobs te lezen vanuit uw ATS-databank, en wil 

ontwerpen hoe deze verschijnen op jullie website

Indien u het gratis sollicitatieformulier of een formulier met op maat gemaakt 

ontwerp wilt gebruiken, of zelfs indien u met uw team het formulier volledig zelf 

wenst te implementeren

DOE-HET-ZELFOPLOSSINGEN
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TOON UW VACATURES, GEBRUIK HET GRATIS FORMULIER

GRATIS XML JOBS-API

GRATIS 

STANDAARDSOLLICITATIEFORMULIER

GEBRUIKTE PRODUCTEN

IN ACTIE ZIEN?

hifly.aero/careers



GRATIS XML JOBS-API

OP MAAT GEMAAKT 

SOLLICITATIEFORMULIER

GEBRUIKTE PRODUCTEN
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Gebruik onze gratis XML jobs-API om uw jobpagina te maken en link deze met een 

sollicitatieformulier wat door ons en enkel voor u op maat gemaakt wordt

TOON UW VACATURES, WIJ ZORGEN VOOR HET FORMULIER

IN ACTIE ZIEN?

www.lolaliza.com/int-en/job-offer



evs.com/careers/open-positions
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Gebruik al onze API’s om een naadloze, meeslepende en gemerkte ervaring voor de 

kandidaat te creëren.

U DOET ALLES ZELF

GRATIS XML JOBS-API

GELICENTIEERDE XML 

SOLLICITATIEFORMULIER-API

GEBRUIKTE PRODUCTEN

IN ACTIE ZIEN?



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


