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&  

Misja van der Velden 



Agenda 
 Configuratie profielen (6min) Alain 

 E-mail templates (6 min) Misja 

 Dynamische zoekfilters (6 min) Misja 

 Talentpools (alleen per slide) Alain 

 Triggers (6 min) Alain 

 Q & A Misja (samen) 



Wat is een configuratie profiel? 

 Mogelijkheid om de 
gebruikersinterface aan te 
passen per gebruikersrol  

 

 

 



Voordelen 

 Niet-relevante informatie uit 
schakelen 

 Mogelijkheid om efficiënter  
te werken in Carerix 

 U bespaart veel tijd   

 

 

 



DEMO 



 Vooraf opgestelde e-mails 
 Te verzenden vanuit bepaalde 

dossiers 
 Handmatig of automatisch 
 Bulk of 1-op-1 
 Zichtbaar voor specifieke gebruikers 

Wat zijn e-mail templates? 



 Tijdswinst 

 Uniforme uitstraling 

 Altijd dezelfde boodschap 

Voordelen 



DEMO 



 Vooraf ingevulde zoekfilters 

 Zichtbaar voor specifieke gebruikers 

 Eenvoudig te configureren 

 

 

Wat zijn dynamische zoekfilters? 



 Tijdswinst 

 Minder clicks bij zoekacties 

 Zoekfilters van te voren gevuld met 

relevante data 

Voordelen 



DEMO 



Wat is een talentpool? 

 Een geselecteerd groep kandidaten, die perfect matchen op regelmatig 
terugkerende vacatures. 

 Er is bijv. nog  geen  
lopende opdracht! 

 

 



Voordelen 

 Kandidaten voorstel klaar 
 Snelheid en effectiviteit verhogen  
 Tegen gaan van 

vertroebeling data 

 

 



Voordelen 

 Verstuur e-mails aan de 
talentpool 

 Geef klanten inzicht in 
jouw talentpools 

 Activiteiten worden  
geborgd in de talentpool 

 

 



DEMO 



Wat is een trigger? 

 Na een ‘activiteit’ (bv: ingestelde datum wordt bereikt, status dossier 

verandert,...)  

 Dan automatisch actie  

(bv: stuur een email,  

toon een melding,...) 

 

 



 Sjablonen/acties zijn handmatig aan te passen 

 Belangrijke acties zijn geborgd 

 Acties geautomatiseerd 

 Reduceren foutmarge  

 

 

Voordelen 



1. Plaatsing gemaakt > Status kandidaat wijzigen van ‘werkzoekend’ 

naar ‘geplaatst’ 

2. Na afloop plaatsing > Status kandidaat weer op ‘werkzoekend’ 

3. Kandidaat jarig > E-mail met felicitatie  

4. Matchfase ‘contract verstuurd’ > Reminder na 5 dagen of 

contract retour is 

5. Plaatsing loopt binnenkort af > Recruiter ontvangt taak, 

kandidaat een e-mail 
 
 

 

 

Top 5 triggers 
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https://faq.carerix.com/ 

https://www.youtube.com/Carerix 

Handige links 

https://NAAM.carerix.net/manual/dutch/cxfields.htm 
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