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EEN TOTAALOPLOSSING VOOR UW REKRUTERINGSPROCES 
HR Organizer is een online rekruteringsplatform voor HR Managers en Recruiters die belang 
hechten aan een naadloze integratie van bedrijfsspecifieke HR processen en een careersite willen 
die één geheel vormt met de bedrijfswebsite.  
 

www.HR-Organizer.be 
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HOE WERKT E-RECRUITMENT TECHNOLOGY 
HR Organizer biedt u de ideale oplossing om uw rekruteringsproces zelf online te beheren. De 
juiste kandidaten bereiken, het rekruteringsproces optimaliseren, vacatures efficiënt opvolgen en 
uw careersite beheren wordt mogelijk met één enkele muisklik. Echoweb biedt u hiervoor één 
geïntegreerde oplossing, een tool waarmee u de volledige controle heeft over al uw 
wervingsactiviteiten. 
 
Hieronder krijgt u een duidelijk overzicht van de HR Organizer en de careersite: 
 

www.HR-Organizer.be 

Bedrijfswebsite 
100% integratie  
van uw look & feel 

Careersite 

HR Organizer 

Naadloze integratie met HR Organizer 
> Plaats zelf vacatures online 
> Sollicitaties opvolgen 
> Rapportering & Dashboards 
> Sociale media plugins 
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CAREERSITE  
De careersite biedt een naadloze integratie met de HR Organizer internetapplicatie.  Het voordeel 
is dat u zelf vacatures online plaatst op uw gepersonaliseerde careersite. Op die manier hebben 
sollicitanten altijd een up-to-date vacatureaanbod en kunnen zij direct online solliciteren. Nieuwe 
sollicitaties worden aangeduid in de HR Organizer, zo behoudt u een duidelijk overzicht en kunt u 
zich focussen op het verwerken van de binnengekomen sollicitaties.   
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WAAROM EEN CAREERSITE ? 
Een careersite is het communicatiekanaal bij uitstek om uw vacatures en uw organisatie voor te 
stellen aan sollicitanten. Met een careersite heeft u dus uitgebreide mogelijkheden om met uw 
doelgroep te communiceren. 

100 % MAATWERK 

Een careersite geeft u, voor wat 
betreft de stijl van communiceren 
en de vormgeving van de website, 
de mogelijkheid om sollicitanten 
aan te trekken en te overtuigen.  

Haal meer resultaat 
uit uw careersite 
 

> Meer instroom 
> Makkelijk solliciteren 
> Duidelijke communicatie 

Doelgroep                            Careersite                             Sollicitaties 
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GRATIS ONGELIMITEERD AANTAL USERS 
Vergroot het succes van uw aanwervingen door alle partijen (Business Managers, HR Managers, 
Recruiters, Directie, Interimkantoren, Recruitmentbureaus, …) nauw te betrekken bij het 
rekruteren en selecteren van nieuwe medewerkers. Op voorhand wordt bepaald welke rechten 
en machtigingen de verschillende type users krijgen.   
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Business/Hiring Manager 
> Vacatures aanvragen 
> Second opinion geven 
> Shortlist bekijken 
> Aanwervingen opvolgen 

HR Manager & Recruiter 
> Vacatures goedkeuren 
> Rekruteringscampagne opzetten 
> Job Posting 
> Sollicitaties verwerken 
> Kandidaten uitnodigen voor interview 

Kandidaat 
> Eenvoudig solliciteren 
> Sollicitatie opvolgen 
> Gegevens updaten 

Partners (Interimkantoor, ….) 
> Vacatures delen 
> Kandidaten voorstellen 

Directie 
> Meetbare ROI 
> KPI’s opvolgen 

5 Type users die een specifieke rol spelen in het rekruteringsproces: 
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Linkedin 

VDAB 

Facebook 

Careersite 
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LOOK & FEEL  
De publicatie van de vacatures via de careersite, VDAB, social media, … gebeurt altijd in  uw eigen 
huisstijl. Op die manier garanderen wij de beste sollicitatie ervaring voor kandidaten. 
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FACEBOOK VACATURE APP 
HR Organizer is vooruitstrevend in social recruitment. Maak gebruik van uw netwerk op Facebook 
om  de instroom van kandidaten te vergroten. Via HR Organizer plaatst u vacatures automatisch 
op uw Facebook bedrijfspagina en kandidaten kunnen direct solliciteren. 
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Overzicht functionaliteiten: 
 
U geniet van alle functionaliteiten die HR Organizer te bieden heeft om uw rekruteringsprocessen 
te stroomlijnen. Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende opties: 
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VACATURETEKST REVIEWEN 

KANDIDATENBEHEER VACATURE AANVRAGEN & OPVOLGING 

ONLINE CV-SCREENING RAPPORTERING GOEDKEURINGSPROCES 

SHORTLIST VOORSTELLEN 



Echoweb ontwikkelt de HR Organizer en is een full-service Web-Based software provider die 
systemen en tools ontwikkelt om de bedrijfsprocessen van organisaties te optimaliseren en de 
prestaties van werknemers te verhogen.  

Ons team staat u bij met advies & support 
 

Tel: 02 768 08 03 
info@echoweb.be  
 

Stroomlijn uw rekruteringsproces 
 

> Workflow optimalisatie 
> HR Processen automatiseren 
> Meetbare ROI & Rapporten 
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