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85% van alle werkzoekenden zoekt tijdens het online oriëntatieproces naar informatie over de 
bedrijfscultuur, drijfveren en waarden van uw organisatie. Dit zijn de belangrijkste factoren 
voor een kandidaat bij het overwegen van een nieuwe werkgever. 

Op basis van een intelligent algoritme, heeft CompanyMatch een innovatieve oplossing ontwikkeld 
waarmee werkzoekenden zichzelf kunnen matchen met werkgevers op basis van Cultural Fit.

CompanyMatch:
1. Verbetert de Quality of Hire
2. Verhoogt het aantal sollicitaties op uw vacatures
3. Matcht talent met de drijfveren en waarden van uw organisatie
4. Maakt uw Employer Brand interactief

Kies voor Cultural Fit
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In mijn beleving is het culturele aspect net zo belangrijk als kennis en ervaring, en dat 
zal voor de sollicitant niet anders zijn. Om die reden heeft innogy CompanyMatch 

omarmd en geïntegreerd in onze recruitment strategie. CompanyMatch is van 
oriëntatie tot sollicitatie onderdeel van ons proces en draagt op positieve wijze bij aan 

de candidate journey met als doel een betere match tussen sollicitant en innogy.

Bjorn Luijters, Manager Employer Branding & Strategic HR Marketing at innogy
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Succesvolle werving kent verschillende 
dimensies. Behalve de juiste competenties 
en werkervaring is het cruciaal om goed in 
te schatten of de kandidaat ook goed in uw 
bedrijfscultuur past.

Wij geloven dat werknemers gelukkiger zijn, 
beter presteren en meer zullen bereiken 
wanneer ze werken bij een organisatie die 
goed bij hen past.

Succesvol werven

CV

Competenties

Cultural Fit
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2. In een team is mijn 
voornaamste kracht:

1 - Meest belangrijk 4 - Minst belangrijk

PrestatiesPrestaties 44

BetrokkenheidBetrokkenheid 11

InitiatiefInitiatief 33

VerantwoordelijkheidVerantwoordelijkheid 22

VolgendeVolgende

Antwoorden wissen

powered by companymatch.me

api.companymatch.me

12:15
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Met behulp van de CompanyMatch Scan matchen werkzoekenden zichzelf snel en intuïtief met uw 
Employer Brand in het online oriëntatieproces. De CompanyMatch Scan is opgebouwd uit diverse 
thema’s zoals onderlinge omgang, ambitie, stijl van leidinggeven en kernwaarden.

De vragenlijst en het match algoritme van de CompanyMatch Scan zijn geïnspireerd op veel gebruikte 
HR-modellen. De matchmethodiek wordt continu doorontwikkeld op basis van de matchdata van alle 
deelnemende internationale werkgevers en kandidaten.

CompanyMatch Scan®

)  Maak uw employer brand interactief
)  Creëer een gestroomlijnde Candidate Experience
)  Hire for Cultural Fit
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CompanyMatch Engage is een snelle en eenvoudige oplossing om de matchtechnologie van 
CompanyMatch te integreren in uw career site. CompanyMatch Engage converteert anonieme 
werkzoekenden naar gematchte kandidaten. 

Kandidaten ontdekken hun persoonlijke match met uw Employer Brand, zonder uw website te verlaten. 
CompanyMatch Engage is standaard fraai vormgegeven in CompanyMatch stijl. Werkgevers met een 
Premium abonnement hebben de mogelijkheid om CompanyMatch Engage op te maken in hun eigen 
corporate huisstijl.

CompanyMatch Engage®
PREMIUM

)  Eenvoudig te gebruiken insluitcode
)  Geen click-outs uit uw domein
)  Streef naar conversie percentages tot wel 25%
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And more..
Telefoonnummer

+ Upload je CV

CompanyMatchCompanyMatch

E-mailadres

Heleen van

Adres

Opleidingsniveau

12:15
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CompanyMatch Apply sluit perfect aan bij CompanyMatch Engage. Door CompanyMatch Apply te 
integreren in uw sollicitatieformulier kunnen kandidaten eenvoudig hun persoonlijk CompanyMatch 
meesturen met de sollicitatie. CompanyMatch Apply is eenvoudig te installeren in uw sollicitieformulier. 
De recruiter of hiring manager krijgt krijgt hiermee nog vóór het sollicitatiegesprek inzicht in de 
waarden, motivatoren en match van de sollicitant.

De resultaten worden zichtbaar gemaakt in uw Applicant Tracking System. CompanyMatch Apply is 
eenvoudig te koppelen aan uw ATS.

CompanyMatch Apply®
PREMIUM

)  Cultural Fit in het sollicitatieproces
)  100% verrijkte eerste indruk van de kandidaat
)  Compatibility met uw recruitment software
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Breidt uw CompanyMatch Scan uit met 
maximaal 6 aanvullende vragen over de 
kernwaarden van uw organisatie. De 
aanvullende vragen resulteren in verdere 
verfijning van het matchresultaat.

Matching Values®
PREMIUM

In uw CompanyMatch dashboard vindt 
u waardevolle inzichten en statistieken. 
We verzamelen unieke matchdata van alle 
beschikbare bronnen waar CompanyMatch 
geïntegreerd is, waaronder uw werken bij site.

Match data PREMIUM

Creativiteit

Humor Avontuur

Visionair Uitdaging Resultaat

Teamwork Ontdekken

Finance Sales Marketing Logistics
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Kandidaten met een hoge score 
ontvangen een persoonlijk bericht bij 

hun matchresultaat. Als werkgever 
bepaalt u het persoonlijke bericht en de 

conversiebuttons voor de beste matches.

Match & Recruit®
PREMIUM

Promoot het Employer Brand van uw 
organisatie in het bedrijfsprofiel op 

CompanyMatch met informatie over uw 
bedrijfscultuur, vrij in te richten teksten, 

beelden en links naar uw career site.

And more..

Beste Heleen, 

Bedankt voor het matchen. Zo te zien pas je goed in onze 
bedrijfscultuur. Ben je benieuwd naar jouw carrièrekansen 

bij onze organisatie? Bekijk onze openstaande vacatures.

PREMIUM

Job Alert Vacatures
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Kies voor CompanyMatch Premium en maak optimaal 
gebruik van alle mogelijkheden die CompanyMatch te 
bieden heeft. Prijzen zijn gebaseerd op een 12 maanden 
contract (per land) en aan de hand van het totaal aantal 
medewerkers (vast en flexibel).

Registreer op companymatch.me/werkgever-registreren/

CompanyMatch N startups en daarom is Premium gratis voor start-ups tot 5 jaar 

oud en met maximaal 25 medewerkers.

CompanyMatch Premium

Premium

.   Ongelimiteerd matchen

.   CompanyMatch Engage®

.   CompanyMatch Apply®

.   Matching Values®

.   Match & Recruit®

.   Bedrijfsprofiel (branded)

.   Match data & statistieken

.   Support

Werknemers Per maand

Tot 250 € 475

Tot 500 € 725

Tot 5.000 € 1.250

Tot 10.000 € 1.850

Meer dan 10.000 Op aanvraag
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Het is van groot belang voor ons om nieuwe collega’s te vinden 
die niet alleen in het team passen vanwege kennis en ervaring, 

maar juist ook een aanvulling zijn vanwege persoonlijkheid 
en waarden. Door CompanyMatch te integreren in ons 

recruitment proces zijn we nu in staat om alle kandidaten te 
matchen met onze unieke bedrijfscultuur.

Anja Bank, Employer Branding bij Vodafone
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