
Wil jij ZELF geautomatiseerd kandidaten
vinden voor jouw bedrijf?

 

(zonder tussenkomst van derden)



Hierbij ontvang je vrijblijvend onze informatiebrochure!
 

'Wil jij ZELF geautomatiseerd kandidaten
vinden voor jouw bedrijf?'

 
Mocht je vragen hebben, neem dan gerust

vrijblijvend met ons contact op!
 

365 Business Support
info@365business-support.nl |  +31 (0)85 - 800 00 77

Marc Steentjes MFP
directeur 365 Business Group

Niets uit deze brochure mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-
bestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van 365 Business Support.

© 365 Business Support | versie 2022.4



365 Business Support helpt jouw recruitmentproces te
optimaliseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de

nieuwste recruitmenttechnologie en jobmarketing.

Krapte arbeidsmarkt
De krapte op de

arbeidsmarkt neemt toe.
Nederland telde in het

vierde kwartaal van 2021 de
grootste daling

werkloosheid sinds 2003
conform de statistieken van
het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS). 
 

Door deze krapte is het
vinden van de juiste

kandidaten voor bedrijven
moeilijker geworden. Veel

specifieke vacatures kunnen
slecht of in z’n geheel niet

worden ingevuld. 

365 Business Support
365 Business Support is een

zelfstandig onafhankelijk
bedrijf dat werkgevers,
recruiters en franchise-

gevers helpt om hun
recruitmentproces te
optimaliseren, waarbij

gebruik wordt gemaakt van
de nieuwste technologie en

job-marketing.
 

365 Business Support
faciliteert in knowhow en

technologie om jou in snel in
contact te brengen met de
juiste kandidaten waardoor
je tijd én dus geld bespaart!



Maak gebruik
van onze knowhow

Maak gebruik van de nieuwste 
 recruitmenttechnologie

Bespaar kostbare tijd die je
beter kunt gebruiken

Ervaar het gemak van het
geoptimaliseerde proces

Verlaag je recruitmentkosten
door schaalvergroting

Vul sneller je vacatures in
en genereer méér omzet



Door middel van het geoptimaliseerde en geautomatiseerde
proces vind je 3 x méér kandidaten dan andere bedrijven vinden.

Door het geoptimaliseerde proces houd je 70% kostbare tijd
over die je aan andere belangrijke zaken kan besteden.

Door gezamenlijke inkoop en door
schaalvergroting ontstaat er kostenreductie.



Hoe vind je ZELF als werkgever, recruiter of
 als franchisegever potentiële kandidaten?



Wij faciliteren knowhow én software
waarmee jij (volledig geautomatiseerd) ZELF

kandidaten vindt in 8 verschillende databases!



Hoe werkt het?



Voer de zoekopdracht in



Verfijn je zoekopdracht met filters



Verfijn je zoekopdracht met filters (2)



GÉÉN EXTRA LICENTIES BENODIGD!

En de software zoekt tegelijkertijd in
8 verschillende platformen
naar potentiële kandidaten!



En de software zoekt tegelijkertijd in



Zoekresultaten in databases

  Krijg realtime meldingen
van nieuwe kandidaten!



Zoekresultaten in databases



Vind 3 x méér kandidaten

Verlaag je recruitmentkosten

Vul je vacatures sneller in

Ervaar het gemak van een geoptimaliseerd proces

Vind kandidaten die andere niet vinden

Zoek in 8 databases tegelijkertijd



Kan ik de software vrijblijvend een week proberen?
 

JAZEKER!
 
 

VRAAG DEMO-ACCOUNT AAN

https://www.365business-support.nl/aanmelden-365-recruiters-werkgevers/


Vragen?
Neem gerust contact op!

 
085 - 800 00 77

info@365business-support.nl
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