Groot-Bijgaarden, 03 januari 2013

essenscia kiest voor Jobat webtechnologie
Alle leden van beroepsfederatie essenscia kunnen vanaf nu hun jobs gratis plaatsen op essenscia.be.
De beroepsfederatie van de chemische sector en de life sciences vroeg aan rekruteringsplatform Jobat
om dit unieke online aanbod mogelijk te maken.
De expertise die de rekruteringssite Jobat.be de voorbije jaren opbouwde, overtuigde essenscia om als eerste
Belgische beroepsfederatie met een rekruteringsmedium in zee te gaan voor het integrale online beheer van
het volledige jobaanbod van haar leden.
Het aanbod is een primeur: essenscia-leden plaatsen hun jobs gratis op essenscia.be. Willen ze hun bereik
vergroten en maximaal profiteren van de Jobat-knowhow en -kanalen, dan kunnen ze hun jobs doorplaatsen op
Jobat.be tegen betaling.

Onmisbare schakel
Volgens Marc Van de Woestijne van Jobat.be is deze manier van rekruteren een onmiskenbaar onderdeel van
het online model van de toekomst. "Voor Jobat.be is dit een belangrijke stap die toont dat we er alles aan doen
om het online rekruteren voortdurend te hertekenen. De noden van de rekruteerders staan daarbij centraal. Via
dergelijke innovaties maken we ook onze eigen ambitie waar: dé referentie voor online rekruteren zijn en
blijven."
Kandidaten die solliciteren via essenscia.be kunnen hun cv zowel via de databank van Jobat als van essenscia
onder de aandacht van potentiële werkgevers brengen. essenscia-leden genieten het voordeel van gratis
toegang tot het kandidatenbestand van hun beroepsfederatie.
"De chemie en life sciences sector staat de komende jaren voor een grote uitdaging om gekwalificeerde
medewerkers aan te trekken. Omwille van de vergrijzing zal de sector jaarlijks zo'n 2.000 nieuwe medewerkers
moeten aanwerven. Dankzij de samenwerking met Jobat biedt essenscia haar leden-bedrijven een gratis en
gebruiksvriendelijk platform op de vernieuwde website www.essenscia.be om jobaanbiedingen bekend te
maken. Geïnteresseerden vinden er steeds de meest recente sectorvacatures terug", zegt Frank Beckx,
woordvoerder bij essenscia.
www.essenscia.be/en/jobs
www.jobat.be
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