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CVWarehouse is een Belgisch bedrijf gevestigd te Antwerpen, dat 

een volwaardig online rekruteringsplatform (SaaS) aanbiedt. Voor 

reeds meer dan 12 jaar biedt ons ATS hulp aan klanten wereldwijd, 

en dit wordt weerspiegeld door 15+ jaren ervaring in rekrutering en 

ICT van ons team.

Wij hebben kantoren in België, Portugal en de Verenigde Staten en 

helpen bedrijven met hun rekruteringsnoden in meer dan 20 landen 

in 10 verschillende talen.

ONS VERHAAL
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Het geeft een grote voldoening om te weten dat u uw job goed heeft uitgevoerd en 

rekening heeft gehouden met de belangen van uw klanten. Het geeft een extra 

voldoening wanneer uw klanten de tijd nemen om hun tevredenheid te uiten bij 

CVWarehouse via hun testimonials.

FEEDBACK VAN KLANTEN

Wij zijn zeer trots in wat wij hebben bereikt via 

de samenwerking met CVWarehouse. Door hun 

tool te gebruiken hebben wij ons 

rekruteringsbeleid makkelijk kunnen uitvoeren in 

de praktijk.

KINEPOLIS kinepolis.be

Dankzij de tools die CVWarehouse biedt kan de 

HR-afdeling een betere selectie maken gebaseerd 

op het talent en vaardigheden van de kandidaten. 

Sabine Gekiere mcdonalds.be

CVWarehouse is steeds meegegroeid met de 

trends en de vereisten in de HR-wereld.

Karen Renaer brusselsairlines.com

Dankzij de herinneringen van CVWarehouse over 

nieuwe regelgevingen, kunnen we op onze beide

oren slapen.

Leïla Mourali liedekerke.com
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Een Applicant Tracking Systeem (ATS) is een krachtige tool 

waarmee bedrijven efficiënt hun vacatures en sollicitaties kunnen 

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

rekruteerders toe om te kunnen focussen op wat het belangrijkst is: 

het beste talent rekruteren.

REKRUTERING EENVOUDIG GEMAAKT
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▪ Publiceer op uw eigen website / intranet

▪ Publiceer op het gratis CVWarehouse jobplatform

▪ Publiceer in meerdere talen

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

▪ Gebruik uw eigen Twitterfeed om uw jobs te promoten

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

Facebook

▪ Gebruik een zeer kort sollicitatieformulier

▪ Gebruik een modulair sollicitatieformulier (aanpasbaar per job)

PUBLICEER UW JOBS

▪ Activeer e-mailmeldingen wanneer jobs offline zullen gaan

▪ Activeer e-mailmeldingen wanneer kandidaten solliciteren

▪ Gebruik jobvolgers om jobs aan toe te wijzen

▪ Installeer een RSS-feed

▪ Gebruik uw eigen e-mailberichten in verschillende talen

▪ Gebruik SEO-instellingen bij uw job zodat deze gemakkelijker 

teruggevonden wordt

▪ Nodig kandidaten uit om een videoboodschap toe te voegen bij 

hun sollicitatie

▪ Gebruik een gratis personaliseerbare jobsite

▪ Maak gebruik van een gratis personaliseerbaar iframe om uw jobs op te lijsten

▪ Stel job alerts in voor kandidaten op uw eigen jobsite

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

▪ Ontwikkel uw eigen jobsite via een API-sleutel

▪ Extra API-sleutel

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

tot vacatures of kandidaten)

INTEGRATIE JOBPAGINA

▪ Gebruik de CVWarehouse Twitterfeed om uw jobs te promoten

▪ Publiceer uw jobs op LinkedIn

▪ Integreer met externe jobplatforms

▪ Publiceer op gratis jobplatforms

PUBLICEER UW JOBS OP EXTERNE JOBPLATFORMS
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▪ Beheer al uw sollicitaties en kandidaten

▪ Voeg zelf manueel kandidaten toe

▪ E-mail al uw kandidaten

▪ Maak e-mailsjablonen op maat om e-mails te verzenden naar kandidaten

▪ Verwerk kandidaten in bulk (verander hun status, voeg een notitie toe,…)

▪ Definieer uw eigen rekruteringsstroom

▪ Stuur verzoeken voor meetings

▪ Creëer uw eigen werfreserves

▪ Zoek kandidaten op basis van trefwoorden, belangrijke sollicitatievragen,…

▪ Stuur CV’s en documenten intern door

▪ Personaliseer uw eigen tabellen in uw databank

▪ Voeg extra sollicitatievragen toe

BEHEER UW KANDIDATEN

▪ Link dezelfde kandidaat aan verschillende jobs

▪ Link dubbele kandidaten aan elkaar

▪ Laat kandidaten uw jobs delen op hun sociale netwerken

▪ Nodig extra kandidaten uit om te solliciteren voor uw jobs

▪ Zet kandidaten op ‘buiten beschouwing’

▪ 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

▪ Creëer uw dashboard

▪ Gebruik gratis standaardrapporten

▪ Meet het succes van externe jobkanalen

▪ Integreer google analytics in uw op maat gemaakte jobsite

▪ Creëer een op maat gemaakt rapport

MEET UW REKRUTERINGSPROCES

▪ Support via chat & e-mail

▪ Gebruik het ATS in meerdere talen

▪ Importeer kandidaten in uw ATS

▪ Link met andere HR-tools

▪ Bedrijfsintegratie via SMTP mailservers

▪ Single Sign-On (SSO) Integration

ALGEMENE INFO
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EEN PLATFORM...

...EN EEN SERVICE

VOLLEDIGE 24/7 

PERSOONLIJKE

SUPPORT

Bereik ons meteen, praat met ons en 

stel ons uw vragen. Wij zijn 

bereikbaar via chat, e-mail of 

telefoon.

EERSTELIJNSSUPPORT VOOR 

KANDIDATEN

Wij nemen de last van uw schouders 

en zijn de eerste hulp bij technische 

vragen die kandidaten kunnen hebben 

bij hun sollicitatieproces.

VOORTDURENDE EVOLUTIE

Wij investeren voortdurend in het 

verbeteren van ons platform (ATS, 

jobsites, enz.) op basis van uw 

feedback en noden.

TRAININGEN

U en uw team zullen steeds up-to-

date zijn met de nieuwste 

functionaliteiten, vlotste 

gebruikswijze en tips met behulp van 

onze gratis jaarlijkse 

groepstrainingen, online demo’s en 

webinars over specifieke 

functionaliteiten.

CONSULTING

Elke klant heeft zijn eigen speciale 

behoeften en noden. Met meer dan 

15 jaren ervaring in rekrutering 

helpen wij u om de beste match te 

vinden tussen uw rekruteringsstroom 

en ons flexibel platform.

Een cloudgebaseerde SaaS, met de beste 

functionaliteiten beschikbaar in de industrie, 

volledig personaliseerbaar en meertalig.

En natuurlijk volledig GDPR-conform!

ATS | Applicant Tracking Systeem

▪ Op maat gemaakte jobsite: kant-en-klare 

oplossing, uw look en feel, onze ontwikkeling 

en hosting.

▪ IFrame: naadloze integratie in uw 

bedrijfswebsite, met uw look en feel, onze 

ontwikkeling en hosting.

▪ Gratis Jobsite/IFrame: gratis oplossing, 

aanpasbaar met afbeeldingen en kleuren van 

uw bedrijf.

JOBSITE

Een gratis jobplatform voor alle klanten bij 

CVWarehouse. 

http://candidates.cvwarehouse.com

KANDIDATENPORTAAL

Een doe-het-zelf aanpak voor IT-afdelingen en 

webagentschappen:

▪ Jobs API

▪ Sollicitatieformulier API

▪ Kandidaten HR API

▪ Job Alerts API

API’S VOOR DEVELOPERS
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WIE VERTROUWT ONS REEDS
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ONZE PARTNERS



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


