Weer een succesverhaal binnen onze RPO-dienstverlening!
- Business Case - Wie? Eind maart is The Search Company van start gegaan met een Recruitment Process Outsourcing
(RPO) project voor Korsit. Korsit is het moederbedrijf achter iGiftcards.nl en is marktleider als het
gaat om het verkopen van giftcards & beltegoed kaarten.

- Waarom & Wat? De oprichters van Korsit: Timothy en Sebastiaan Korse kwamen tot de conclusie dat het tijd was
om de organisatie uit te gaan breiden. Maar hoe gingen zij dat doen? Wat is ervoor nodig om écht
de juiste werknemers te vinden? Zo kwamen ze bij The Search Company terecht. Wij zijn een
samenwerking aangegaan om een recruitment proces in te richten voor Korsit. Recruitment
Consultant Martijn Melis werkt twee dagen per week inhouse bij Korsit. Hij gaat binnen het
uitgebreide netwerk van The Search Company opzoek naar dé perfecte match voor verschillende
rollen binnen de organisatie. Door onze ervaring en expertise hebben we in korte tijd een
goedlopend recruitment proces op weten te zetten met alle bijhorende zaken van dien. Dankzij
de nauwe samenwerking was het mogelijk voor Korsit om direct feedback te leveren en de
interne belangen direct met The Search Company te communiceren.

- Hoe? Aangezien Korsit op zoek was naar IT specialisten ter invulling van diverse rollen, wilden we eerst
het doel afstemmen met de werkgever. Welke personen zouden perfect passen binnen de
dynamische bedrijfscultuur van Korsit? Op welke manier spreken ze de juiste doelgroep aan?
Toen we dat rond hadden begon het echte werk: aan de slag met kandidaat search, selecteren en
benaderen. Hadden we een aantal goede kandidaten, dan werden ze bij Korist uitgenodigd op
gesprek, totdat de rol helemaal naar wens was ingevuld. Van search tot onboarding, het gehele
proces werd gemanaged door The Search Company.

- Resultaat Binnen anderhalve maand hadden we al vier IT professionals bemiddeld. Zowel Korsit als The
Search Company zijn tevreden met het behaalde resultaat.

- Next Step Inmiddels worden we op de website van Korsit benoemd tot vaste externe recruitment
dienstverlener. We gaan er in de toekomst dan ook alles aan doen om de succesvolle weg te
vervolgen.
Ook benieuwd naar de mogelijkheden voor een succesvol RPO-project binnen uw organisatie?
Neem dan hier contact met ons op.

