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Over Hireserve

Hireserve is leverancier van recruitment 

software. We maken, onderhouden en 

verkopen een gebruiksvriendelijk en veilig 

recruitmentsysteem. We richten ons al 

meer dan 15 jaar op niets anders dan het 

efficiënter en effectiever maken van het 

recruitmentproces van bedrijven. Dat doen 

we inmiddels voor tientallen organisaties in 

verschillende landen. 

Wat ons kenmerkt?

Een hoge mate van vasthoudendheid en 

creativiteit in de oplossingen die we bedenken 

en bouwen. Met onze brede expertise in 

techniek, interaction design & ontwerp 

bieden wij onze klanten vooruitstrevende, 

betrouwbare en goed passende 

wervingsoplossingen. We willen dat het 

eenvoudig is om met het systeem te werken. 

En heb je als gebruiker toch een vraag of een 

probleem? Dan kan je natuurlijk bellen of 

mailen, maar ook direct contact opnemen met 

onze technische medewerkers via livechat.

“Wie we zijn en wat we doen”

“We combineren jarenlange ervaring, techniek & design tot 

betrouwbare, op maat gemaakte recruitment software.”



“Eenvoudig in gebruik... maar toch heel veelzijdig”

Slim kandidaten vinden & beheren

Hireserve beschikt over diverse tools om kandidaten door het wervingsproces 

te leiden. Zo kan je met behulp van zgn. “slimme mappen” en tags kandidaten 

verzamelen, beoordelen en labelen om talentpools te creëren. Je verstuurt 

eenvoudig (automatische) e-mails naar kandidaten. Uiteraard kan dat naar 

meerdere kandidaten tegelijk (bulk) en in de eigen huisstijl van de organisatie. 

Met een simpele klik plaats je vacatures op diverse sites en dankzij een 

ingenieuze matchingmodule zoek en vind je in de database de best passende 

kandidaten.

Je werving in één oogopslag
Het recruitmentsysteem van Hireserve is ontworpen en ontwikkeld met veel 
aandacht voor het gebruiksgemak voor de recruiter. Zowel op desktops als op 
tablets heb je online toegang tot je eigen gegevens. De intuïtieve schermen 
zorgen ervoor dat je -ook zonder intensieve training- snel je weg vindt binnen 
ons applicant tracking systeem (ATS). 

Je eigen, aanpasbare dashboard vormt de basis van je dagelijkse 
werkzaamheden. Het geeft snel inzicht in je vacatures, sollicitanten, 
evenementen en afspraken. Bekijk direct de nieuwe sollicitanten en rangschik 
kandidatenlijsten op dezelfde manier zoals dat kan in Excel; je kunt sorteren 
en filteren.

“Je ziet in één oogopslag hoeveel 

kandidaten er in elke processtap zitten”



Unieke wervingsprocessen

Hireserve ATS wordt zo ingericht dat het 

het wervingsproces van de klant perfect 

ondersteunt. De processtappen bepaal je 

natuurlijk zelf. En verandert er in de loop der 

tijd iets aan de stappen, dan is dat zo aan te 

passen. Die flexibiliteit zit in Hireserve. Zo 

bieden we ook flexibele sollicitatieformulieren. 

De ene vacature is immers de andere niet, 

dus is het prettig als je zelf verschillende 

formulieren voor verschillende vacatures kunt 

samenstellen. We komen niet vaak een vraag 

tegen waar wij - of één van onze partners - 

niet aan kunnen voldoen. Dus heb je een heel 

specifieke vraag? Stel ‘m gerust! 

De implementatie die bij je past

Onze recruitment software wordt gekoppeld 

met de werken-bij site van de klant. De 

vacatures moeten immers op de site komen 

en de kandidaat moet vacatures kunnen 

zoeken en erop solliciteren. Die koppeling kan 

op verschillende manieren, maar het moet 

hoe dan ook naadloos! Heb je al een goede 

werken-bij site waarmee we eenvoudig kunnen 

koppelen? Of wil je misschien een nieuwe site 

laten maken? We denken graag mee over de 

best passende oplossing.

“Op maat voor elke organisatie”

“Alle  correspondentie met sollicitanten kan volledig in de look &  feel van 

de organisatie. Zo maak je een geautomatiseerd proces toch persoonlijk”



Ijzersterke koppelingen

Organisaties maken vaak al gebruik van 

software en online tools voor werving, 

screening en het bijhouden van hun 

personeelsbestand. Hireserve biedt je de 

mogelijkheid om deze tools te integreren, 

zodat je alles regelt vanuit 1 systeem. 

We beschikken inmiddels over meer dan 30 

verschillende koppelingen en daar komen 

er steeds meer bij. Op deze manier creëer je 

met Hireserve je eigen ‘Zwitsers zakmes’ voor 

werving.   

Analytics & Rapportages

In Hireserve verzamel je veel data 

over kandidaten, vacatures, en 

sollicitatieprocedures. Deze data kun je 

overzichtelijk uitdraaien in lijsten, tabellen 

of grafieken. Naast een aantal standaard 

beschikbare rapportages kun je ook zelf 

rapporten samenstellen, uitdraaien en 

inplannen. Met behulp van de integratie met 

Google (Universal) Analytics meet je van het 

sitebezoek van de sollicitant tot en met de 

aanname of afwijzing, waardoor je je werving 

zo efficiënt mogelijk kunt inrichten.

“Regel alles vanuit 1 systeem”

Social media & jobboards
Direct vacatures doorplaatsen op gewenste

 social media kanalen en jobboards

Online interviews & tests
Gebruik extra screening tools om een beter 

inzicht te krijgen in je kandidaten.

Analytics
Krijg meer inzicht in de sollicitaties en processen 

met behulp van o.a. Google Analytics en Qlik.

HR systemen
Wissel medewerkersgegevens en vacature 

aanvragen uit tussen jouw HR Systeem en 

Hireserve ATS.

E-mail exchange
Laat e-mails van kandidaten rechtstreeks in het 

ATS komen i.p.v. in je eigen mailbox.

Bureau portaal
Geef externe bureaus toegang om kandidaten 

aan te leveren via Hireserve ATS.



Webdesign & Website integraties

We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en 

ontwikkelen van recruitmentsites waarin onze 

software is geïntegreerd. Usability, design 

(huisstijlrichtlijnen) en jouw specifieke wensen 

staan hierbij voorop. We werken zowel voor 

(grote) bestaande merken, als voor startende 

ondernemingen en verzorgen zowel naadloze 

websiteintegraties als compleet nieuwe 

recruitmentsites.… en uit ervaring weten we 

dat we hierin zeker geen dure partij zijn.

Mobiele recruitmentsite

Smartphones en tablets zijn niet meer weg 

te denken uit het dagelijks leven. Het is dan 

ook belangrijk dat potentiële kandidaten 

zich via deze apparaten kunnen oriënteren 

op een baan en kunnen solliciteren. Daarom 

ontwerpen en ontwikkelen we recruitmentsites 

die volledig werken op desktop, tablet en 

mobiel.

“Een professionele recruitmentsite”

“We ontwikkelen zowel complete responsive websites als 

aparte mobiele websites gekoppeld aan onze software.”
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