Betere matches
voor jouw
organisatie?
Maak betere matches en creëer eerlijke
kansen door de inzet van game-based
assessments.
Bewust of onbewust maken we recruitmentbeslissingen vaak op onderbuikgevoel. Dat leidt
niet tot de beste en meest eerlijke keuzes.
Met onze TalentMatch selecteer je jouw
kandidaten op een objectieve manier.
Dankzij data staat de mens weer centraal.
Creëer eerlijke kansen en maak de beste
matches met behulp van datagedreven
recruitment. Bespaar op wervingskosten en
voorkom bad hires, al in te zetten vanaf één
vacature.

Eerlijk en objectief
Gelijke kansen voor elke kandidaat

Betere matches
Inzicht in de meest geschikte kandidaten

Mens centraal
Meer aandacht voor talent door objectieve data

Lagere kosten
Effectievere werving in minder tijd dan ooit

TalentMatch

Zet IVY
TalentMatch in.
Game-based assessment voor elke kandidaat
Jij zet jouw vacature uit op de gebruikelijke manier, wij
helpen je om de beste kandidaten uit te nodigen voor een
gesprek. Elke kandidaat start de sollicitatieprocedure met
een online game-based assessment. Wij maken deze vooraf
op maat aan de hand van de vacature, de organisatie en
jouw voorkeuren.
Matches op basis van competenties en persoonlijkheid
In plaats van te beginnen met het bekijken van het cv en de
sollicitatiebrief, selecteert TalentMatch de meest geschikte
kandidaten op basis van competenties en persoonlijkheid.
Zo is de kans op een goede match groter dan wanneer je
alleen naar het cv kijkt.
Meest geschikte kandidaten in beeld
Na sluiting van de vacature ontvang je een volledig
profielrapport van de top 5 kandidaten en nemen we de
assessmentresultaten met je door. In de tussentijd houden
we je up-to-date over de voortgang en actuele ranking.

Compleet basispakket voor € 1.995,•
•
•
•

Game-based assessment op maat
Voor 25 kandidaten (optioneel uit te breiden naar meer)
Vacature 2 weken open
4 tussentijdse updates met de actuele ranking +
e-mailadressen van kandidaten
• Volledig profielrapport van de top 5 kandidaten na
sluiten vacature
• Na afloop nemen we in +/- 30 minuten telefonisch de
rapportresultaten met je door
*Verwacht je een zeer groot aantal kandidaten? Neem contact met ons op voor
een offerte op maat.
Alle prijzen zijn exclusief BTW en vallen onder onze algemene voorwaarden.
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