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IN ÉÉN WOORD: TROTS
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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

Wij hebben altijd al onze vragen kunnen 

verhelpen en passen ons zeer goed aan. Alles wat 

wij in gedachten hadden, hebben wij kunnen 

bereiken.

Teresa Rocha cca.law

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

Meteen vanaf het begin vond ik het een simpele, 

gebruiksvriendelijke tool. Zelfs voor de training 

kon ik er reeds mee beginnen te werken. Deze 

tool bespaart mij een heleboel tijd en gedoe.

Experience@Work experienceatwork.be
Om topalent aan te trekken werkt Willemen

Groep samen met CVWarehouse sinds 2009 en 

looft ons personeel omdat zij “mee blijven met de 

tijd, eender welke bemerking in acht nemen en 

voortdurend nieuwe technologieën en 

ontwikkelingen mee aan boord nemen”.

Ivan Malfliet willemen.be

De CVWarehouse-integratie verzekert

gestroomlijnde communicatie tussen kandidaten, 

rekruteringspartners, ons commercieel netwerk

en ons.

Olga Sakellarides nos.pt
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Het gebruik van CVWarehouse heeft ons 

rekruteringsproces gestroomlijnd, wat ons toelaat 

om de sollicitaties efficiënter te beheren en om 

kandidaten sneller te contacteren. Het is een zeer 

gebruiksvriendelijke tool en in geval van vragen 

kunnen wij rekenen op een supportteam dat 

volledig tot onze beschikking staat om ons te 

helpen. 

Pingo Doce pingodoce.pt

CVWarehouse is voortdurend aan het evolueren: 

zij volgen markttrends en zoeken steeds naar 

manieren om te verbeteren. Ik merk op dat zij 

behoorlijk wat investeren in proactieve 

communicatie. En dat kan alleen maar goed zijn 

op lange termijn voor onze samenwerking.

Wedo Technologies wedotechnologies.com

Dankzij de herinneringen van CVWarehouse over 

nieuwe regelgevingen, kunnen we op onze beide 

oren slapen.

Leïla Mourali liedekerke.com Wij kozen voor CVWarehouse omdat het 

perfect compatibel is met onze website en 

gemakkelijk is om te gebruiken. Niet enkel voor 

ons, maar ook voor kandidaten.

Julie Spaey casashops.com

CVWarehouse is steeds meegegroeid met de 

trends en de vereisten in de HR-wereld.

Karen Renaer brusselsairlines.com

Geweldig dat jullie zoveel rekening houden met 

de noden en vragen van jullie klanten.

Eva Taes biscuiteriethijs.be



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


