Case Study

Innovatieve
softwareprovider Planon
kiest Talentsoft voor zijn
wervingsbehoeftes
Planon biedt innovatieve software-oplossingen voor eigenaren en gebruikers van gebouwen, commerciële
dienstverleners en financiële controleurs. Om deze software te kunnen schrijven moet het bedrijf over de hele
wereld getalenteerde softwaredevelopers vinden. Hier komt Talentsoft naar voren.

750+ medewerkers
in 12 landen

2.500+ klanten
in 40 landen

100+ vacatures elk jaar

Uitdagingen

Resultaten

• Wereldwijd developers vinden voor het schrijven van
geavanceerde software

• De Talentsoft Recruitment-module biedt een overzicht van
vacatures overal ter wereld en maakt management mogelijk

• Een geïntegreerde globale HR-oplossing implementeren ten
behoeve van een wereldwijd bedrijf

• Het complete medewerkerstraject wordt afgehandeld in één
softwarepakket

• Een HRIS vinden dat waarde toevoegt door
managementinformatie van hoge kwaliteit te leveren

• Het is mogelijk om vast te stellen waar verbeteringen nodig
zijn en dienovereenkomstig doelen te stellen

"Wat Talentsoft heel goed doet is samenwerken met de klant.
Tijdens het implementatieproces sprak ik met mijn Customer
Success Manager en gaf ik veel feedback die nu onderdeel is van
de oplossing.”
Teske Schröder, Global HR Manager – Planon

Planon's keuze:
Recruiting

Vraag een demo aan

Geïmplementeerde acties
De Recruitment-module van Talentsoft is geïmplementeerd.
De Talentsoft-community is gebruikt voor uitwisseling met
andere klanten.

Wat is de volgende stap
Implementeren van de modules Talentsoft-Learning- en
Doorlopende Conversatie.

Er is geprofiteerd van het Club Talentsoft-evenement om een
gemeenschap van Nederlandse Talentsoft-klanten te vormen
.

Best practices
Begin met het definiëren van het proces dat u wilt
automatiseren.
Onthoud dat de softwaretool er is om dat proces te
faciliteren.
Deel best practices met andere Talentsoft-klanten via de
Talentsoft-community en Talentsoft-evenementen.
Woon Club Talentsoft-bijeenkomsten bij om te netwerken,
met collega's uit te wisselen en op de hoogte te blijven van
productinnovaties.

“Wij zijn een IT-bedrijf, en er wordt dus veel gepraat over de ontwrichte
wereld en technologie. Talentsoft loopt voor wanneer het gaat om het
bouwen van een strategie voor de wereld van morgen. Dat maakt hen zo'n
goede partner.”

OVER TALENTSOFT
Talentsoft is de Europese leider op het gebied van cloud-gebaseerd talentmanagement
en learning-software. Het digitale platform van Talentsoft moedigt interacties aan en
transformeert de ervaring van het werken terwijl competentiebeheer met carrièrepaden en
leerprogramma's wordt geïntegreerd. Talentsoft levert een unieke, volledig geïntegreerde
oplossing voor personeelsbeheer en HR Analytics om alle HR-processen op een efficiënte
manier te beheren: werving, onboarding, prestatie, talent review, competenties, learning en
compensatie.

Neem contact met ons op
Tel. +31 70 85 09 100
contact-nl@talentsoft.com
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