
Workday Recruiting is een end-to-end toepassing voor werving en selectie, 

die u helpt bij het vinden, aantrekken en selecteren van de beste interne en 

externe kandidaten voor uw organisatie. Met Workday Recruiting kunt u:

• De gehele wervingscyclus in één systeem beheren, inclusief 

personeelsplanning en uitgebreide talent analytics.

• Toptalenten aantrekken via een consistente en enthousiasmerende 

kandidaatbeleving, van vacature tot onboarding

• Het recruitmentproces stroomlijnen door middel van transparantie en 

samenwerking binnen het hele wervings- en selectieteam

Workday Recruiting is ontworpen en geoptimaliseerd voor mobiele devices. 

Het werkt zoals ù werkt – onderweg, in nauwe samenwerking met anderen 

en in realtime – en bevordert de betrokkenheid van werknemers en snelle 

acceptatie bij gebruikers.

Als onderdeel van één Workday-systeem maakt Workday Recruiting de hele 

wervings- en selectieprocedure volledig inzichtelijk.

Sourcing

Vacatures 

Workday Recruiting is geïntegreerd met Workday Human Capital Management 

(HCM) en is perfect geschikt voor het opstellen, beheren en invullen van 

vacatures. Voor vertrouwelijke vacatures biedt Workday Recruiting een 

uitstekende beveiliging van zowel de vacatures als de kandidaten, waarbij 

slechts een beperkt aantal mensen toegang tot de informatie krijgt.

Kandidaatmanagement 

Breng zowel intern en extern talent als actieve en passieve kandidaten samen. 

Houd kandidaten betrokken via een op maat gemaakte, ongecompliceerde 

sollicitatieprocedure. Gebruik het centrale beveiligingsmodel, het business 

process framework en de rapportagemogelijkheden van Workday om te 

voldoen aan lokale wet- en regelgeving.

Referenties 

Met Workday Recruiting kan de hele organisatie deelnemen aan het 

talentwervingsproces met behulp van referenties en aanbevelingen. Via het 

referentie-scorebord kunt u werknemers aanmoedigen meer referenties te 

genereren door hen punten te geven voor hun referentie-activiteiten.

Workday Recruiting
Belangrijkste functionaliteiten 

• Eén systeem

• Workflowautomatisering

• Mobile-driven 

• Vertrouwelijke vacatures

• Interne en externe sourcing

• Configureerbare sollicitaties

• Referentie-scorebord

• Dynamische kandidaatworkflow

• Proactief kandidaatmanagement

• Gedeelde gespreks- en interviewverslagen

• Geconsolideerd kandidaatoverzicht

• Rapporten en kengetallen over de complete 

talent-lifecycle

Belangrijkste voordelen

• Compleet inzicht

• Intelligente beloningen

• Compliance standaard ingebouwd

• Inzicht in strategisch talent

• Grotere betrokkenheid en acceptatie van 

gebruikers

• Hogere productiviteit van recruiters

• Referenties afgeven via mobiel 

• Geen integratieprocedure voor nieuwe 

werknemers meer nodig

• Kandidaat-ervaring op maat
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Aanbevelingen 

Verfijn kandidatenpools met aanbevelingen.  Als 

kandidaten contactpersonen binnen uw organisatie 

vermelden, vraagt Workday hen automatisch om een 

aanbeveling.

Integratie met sociale media 

U kunt Workday Recruiting uitbreiden met door Workday 

ondersteunde connectoren voor sociale media, het online 

plaatsen van vacatures en recruitingmarketing.

Werving en selectie

Selectie van kandidaten 

Werving en selectie is een teamactiviteit. Dankzij beter 

inzicht en het feit dat iedereen overal en altijd toegang 

heeft, kan het wervings- en selectieteam in realtime 

samenwerken en snel communiceren over de status van 

kandidaten. Breng uw personeelsmanagers, recruiters, 

interviewers en intermediairs samen in één effectief 

teamproces.

Aanbiedingsmanagement 

Workday Recruiting versnelt het aanbiedingsproces 

met configureerbare workflows, een connectie met 

Workday Compensation en een tool voor het opstellen en 

ondertekenen van aanbiedingen en contracten. 

Onboarding

Naadloze ervaring voor kandidaten 

Workday Recruiting is geïntegreerd met Workday HCM en 

zorgt voor een soepel en positief onboardingproces – van 

het eerste contact en het accepteren van een aanbieding 

tot een warm welkom voor een nieuwe medewerker.

Geautomatiseerde workflow 

Verkort het recruitingproces door kandidaten automatisch 

af te wijzen of een stap verder te brengen in het 

wervings- en selectieproces. Verhoog productiviteit 

door het gehele onboardingproces te stroomlijnen, van 

antecedentenonderzoek en aanbiedingsmanagement tot 

aanstelling en begeleiding op de eerste dag – alles binnen 

één core-system-of-record. 

http://workday.com/nl

