
De oplossing Scalable Recruitment

√  Dedicated recruiter inhouse (of extern)
√  Intake van vacatures en schrijven van kandidaatsprofielen en 
    vacatureteksten 
√  Eerste aanspreekpunt voor kandidaten en interne organisatie
√  Continue sourcing
√  Employer Branding & Social Media Recruitment
√  CV background screening
√  Sollicitatiegesprekken voeren en evalueren
√  Voorstellen en afwijzen van kandidaten
√  Assessments organiseren, coördineren en afnemen
√  Contractonderhandelingen begeleiden
√  Onboarding en coaching nieuwe medewerkers
√  Recruitmentplannen, -rapportages en –adviezen opstellen 
√  Recruitmentproces optimalisatie 
√  Samenwerking lijnmanagement, HR en in-house recruiters
√  Regie over werving & selectie bureaus en communicatieadviseurs

Veel van onze relaties bevinden zich in eenzelfde fase van (exponentiële) 
groei, onder relatief gelijke omstandigheden. Door funding is er extra ruimte 
gekomen om deze groei te versnellen. Dit brengt vaak een directe behoefte 
aan nieuwe werknemers met zich mee.
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Bepalen doelstellingen en 
recruitment strategie
Implementatie recruitment 
CRM(ATS)
Inhouse operationele 
sourcing en recruitment
Additionele ondersteuning 
van ons kantoor

Scalable recruitment van Sennasearch is geheel modulair, betaalbaar, rendabel en risico-
loos. Het is het beste van alle werelden; de kennis en kunde van onze mensen, een recruit-
ment strategie vanuit het DNA van je organisatie én het gehele recruitment proces meet-

baar, schaalbaar, volledig transparant en overdraagbaar. Onze relaties betalen bij Scalable 
recruitment relatief lage maandelijkse fees en een kleine variabele fee per hire. Hierdoor 

zijn de recruitment kosten verspreid en lager dan de kosten van traditionele methoden van 
werving en selectie.

Scalable
Recruitment

Solutions

Hoe het werkt

Scalable Recruitment is inclusief

Optimaal renderend 
recruitment proces
Kortere ‘time to hire’
Lagere ‘cost per hire’
Realtime inzicht in 
de arbeidsmarkt
Optimale candidate 
experience
Focus op core business

Resultaat

Door de strategische keuze voor een bepaalde 
bedrijfsstructuur zijn onze relaties niet geneigd om 
een enorm HR- of recruitmentapparaat op te tuigen. 
Wél hebben zij behoefte aan continuïteit en operatio-
nele slagkracht op het gebied van recruitment, em-
ployer branding en bijbehorende processen, om de 
genoemde groeidoelstellingen te realiseren.

Sennasearch Scalable is voor bovengenoemde bedrij-
ven de oplossing. Wij maken recruitment meetbaar, 
continue en transparant en vooral schaalbaar.


