mobile recruitment solutions

1OP DE 5
zoekt via een smartphone
naar een nieuwe baan.

Bent u klaar voor de mobiele sollicitant? Wat krijgt
uw kandidaat te zien als hij of zij deze op een
smartphone bekijkt? Wij helpen u graag om uw
mobiele sollicitant met de juiste toepassingen van
dienst te zijn.
Maddle is de mobiele recruitment oplossing voor
het eenvoudig mobiel optimaliseren van uw
vacatures. Met Maddle komt een vacature nog
meer tot leven voor de mobiele sollicitant. De
kandidaat krijgt een meerdimensionaal beeld
van de functie en de organisatie via foto’s of video,
en handige koppelingen naar de routebeschrijving
via Google Maps, en Social Media (HyvesFacebook-Twitter-LinkedIn e.d.). Tenslotte kan de
kandidaat gemakkelijk sollciteren door middel van
het LinkedIn profiel.
Een mobiele variant van uw werkenbij site die
perfect leesbaar is op 99% van alle
mobiele apparaten, omdat het systeem
platformonafhankelijk is. Altijd up-to-date door
het “Software as a Service”-principe (SaaS)
waarmee nieuwe functies en ontwikkelingen direct
geïmplementeerd worden binnen uw mobiele
werkenbij site.
Met 1 druk op de knop worden de gegevens van
de ideale kandidaat aan u verzonden, of zelfs direct
geïmporteerd in uw (ATS) software.

DE MOBILE RECRUITMENT SPECIALIST.

ALTIJD
EN
OVERAL
MADDLE WERKT ALTIJD EN OVERAL. OP ELK MOBIEL APPARAAT

Met de mobiele werkenbij site van Maddle beschikt
u -binnen één werkdag- over een mobiele variant
van uw desktop website. Zo zijn al uw vacatures
altijd perfect leesbaar op alle mobiele apparaten.
Maddle is platformonafhankelijk en altijd up-to-date
door het “Software as a service”-principe (SaaS).
Nieuwe functies en ontwikkelingen worden direct
geïmplementeerd binnen uw mobiele werkenbij site.
Of het nu gaat om een iPhone, Android, Windows,
of Blackberry smartphone. Na de introductie van
een nieuwe smartphone of tablet kan Maddle het
nieuwe type meteen activeren! Uw Maddle site is
altijd geschikt, Elke kandidaat met een smartphone
kan uw vacature openen.

SOCIAL
GEMAKKELIJK DELEN VAN JOBS VIA SOCIAL MEDIA

Het delen van vacatures via social media is
gemakkelijk voor de lezer en biedt uw organisatie
een mooi nieuw wervingskanaal. Het delen via
social media levert veel extra traffic en exposure
voor uw vacatures op. Zó creëert u pas écht bereik.
Met de “Share This” knop kan de lezer de vacature
niet alleen via Facebook en Twitter delen maar naar
meer dan 100 andere kanalen sturen. Uiteraard
kan de lezer/sollicitant uw vacatures ook via email
naar zichzelf versturen ter afhandeling op een
passender tijdstip, of doorsturen naar iemand
anders.

Het hebben van een mobiele werkenbij-site is
essentieel als u actief bent op social media met uw
vacatures. 70% van al het twitterverkeer gaat al via
smartphones en wanneer u links naar uw vacatures
tweet is het presenteren van mobiele content een
must voor uw “mobiele” lezer.

DIRECT
SOLLICITEREN
(NAAR UW ATS)

1.

INTERESSE TONEN DOOR MIDDEL VAN HET LINKEDIN PROFIEL

2.
3.

Een van de belangrijkste zaken binnen een
mobiele werkenbij site is de mogelijkheid voor de
sollicitant om eenvoudig te kunnen reageren op een
passende vacature. Dit proces hebben wij mobiel
vriendelijk gemaakt door de “Apply with Linkedin”knop te integreren. De penetratiegraad van LinkedIn
is nergens zo hoog als in Nederland, en Maddle
biedt hiermee een uiterst handige tool.

In de toekomst kunnen hier (desgewenst) ook
andere “Apply with”-functies van andere netwerken
zoals Xing en Viadeo aan worden toegevoegd.
Na verzending van de sollicitatie ontvangt niet
alleen u een bericht (in uw ATS), ook de sollicitant
krijgt een persoonlijke bevestiging.

METEN IS
WETEN
EEN OVERZICHTELIJK DASHBOARD VOOR AL UW VACATURES

Maddle begrijpt dat het voor u belangrijk is om al
uw vacature-informatie en -data centraal te hebben.
Daarom zit er achter elke Maddle m-site een
overzichtelijk dashboard waar alle
jobs uit de werkenbij site gevolgd, bijgestuurd en
gemeten kunnen worden. U kunt CV’s downloaden,
statistieken bekijken en zodoende krijgt u ook inzicht
in de meest succesvolle kanalen.

Vanuit het dashboard kunt u via uw eigen account
binnen enkele minuten de vacatures aanmaken,
compleet met een unieke QR code en een verkorte
URL (www.mjo.bs) per vacature.
De vacatures kunnen ook volautomatisch worden
aangemaakt door uw werving en selectie software
(Applicant Tracking System) te koppelen aan
uw Maddle account. Door gebruik te maken van
de XML-feed van uw ATS systeem weet u zich met
Maddle verzekerd van een uiterst efficiënt proces
en heeft u geen omkijken meer naar ‘mobile’.
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