Over Radancy
Radancy is wereldwijd toonaangevend op het gebied van talenttechnologie. Wij houden ons
dagelijks bezig met het oplossen van de grootste uitdagingen van werkgevers op het gebied van
talentwerving. Ons uniforme platform, aangevuld met enriched data en onze uitgebreide expertise
op het gebied van talentacquisitie zorgen voor een revolutionaire manier waarop werkgevers
nieuw talent aantrekken en aannemen via connected intelligence.

End-to-End-Betrokkenheid

Data-Driven Intelligence

Expertise en Innovatie

Beheer het volledige traject

Ontdek de kracht van enriched

Maak bij iedere stap die u zet in

van uw talentwerving op één

data en optimaliseer uw inzicht

talentwerving gebruik van onze

centrale plek.

in het succesvol aantrekken

innovatieve tools, creatieve

van talent.

oplossingen en onze inzichten
op dit gebied.

EVP and Brand Development

Engagement Insights

Global Leadership

Programmatic AdTech

Career Site Network

Radancy Labs

Career Sites

Performance Data

Creative Experts

Employee Referrals

Quantifiable Metrics

Strategic Planning

CRM
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Career sites

site bezoekers per dag

sollicitanten per jaar
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|
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CREATE CONNECTIONS THAT COUNT.

Op slimme wijze talent
aantrekken en aannemen.
Transformeer uw talentacquisitie door gebruik
te maken van ons uniforme platform, onze
datagegevens en onze expertise.

Laat elke connectie tellen met één uniform platform.
Dé plek voor het automatiseren en optimaliseren van alle essentiële contactmomenten met
kandidaten; contact op het juiste moment met het juiste talent en met de juiste boodschap.

Merk ontwikkeling
Bouw en creëer een
krachtig merk met een
krachtige EVP door
middel van dynamische
ervaringen.

Programmatische
Advertentietechnologie
Richt je op de juiste
doelgroep en vind het
juiste talent op het juiste
moment via alle kanalen.



Carrièresites

Employee Referrals

CRM

Automatiseer, personaliseer
en optimaliseer uw
marketing door middel
van onze ruime ervaring in
hoe kandidaten naar werk
zoeken.

Integreer een naadloos
referral programma
voor werknemers en
werf daarmee de beste
kandidaten.

Identificeer en maak
contact met het juiste
talent en neem contact
op door gebruik te maken
van gerichte doelgroep
gegevens.
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CREATE CONNECTIONS THAT COUNT.

