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Over Data B. Mailservice
Data B. Mailservice B.V. is één van de meest
toonaangevende bedrijven in Nederland op het gebied
van transactiemail. Data B. Mailservice biedt
opdrachtgevers een scala aan mogelijkheden op het
gebied van communicatie en interactie met hun
klanten.
“Op 1 april 2016 bestaat Data B. Mailservice 25 jaar. Het is ooit begonnen met
afhandelen van fysieke documenten. Een klant stuurde data naar ons en wij maakten
van daaruit mooie documenten. Zodra de klant de documenten goedkeurde, stuurden
we ze direct door naar de printer. In de loop van de tijd is de digitale verkeersstroom
erbij gekomen, en werden de vereisten aan onze documenten anders. We hebben nu
ook klanten die alles via mail willen ontvangen. Zij willen hetzelfde document, maar
niet meer alleen via de post. De verhouding tussen fysiek en digitaal is momenteel
heel erg aan het veranderen. Je ziet bij heel veel klanten dat het aantal fysieke
documenten afneemt, omdat hun klanten graag liever digitaal willen.” – Jan
Slijfer, Hoofd ICT bij Data B. Mailservice
Werken bij
Bo BeurkensBlankestijn, Human Resource Manager bij Data B. Mailservice, vertelt
over de sfeer bij Data B. Mailservice: “De organisatie is informeel, direct en erg open.
Deze kernwaarden moeten wel bij de werknemers van Data B. Mailservice passen. Je
moet goed tegen die directheid kunnen. Het is soms kort door de bocht, maar als je
daar tegen kan, pas je goed bij het bedrijf. Verder heerst er een hele leuke sfeer en
gaat iedereen leuk met elkaar om.”

De uitdaging
Jan: “Door middel van online adverteren
probeerden we de invulling van de
vacatures eerst zelf te doen. We kregen
erg veel reacties, maar er reageerden
helaas ook veel ongekwalificeerde
kandidaten. Het kost op die manier enorm
veel tijd om alle cv’s door te nemen en
iedereen een reactie te geven.”

“Veel developers worden door andere bedrijven
weggekaapt; in die vijver moeten wij ook vissen en dat is
best lastig.”

de aanpak
Data B. Mailservice heeft gekozen voor een Allin
AllInPakket
Pakket van
JouwPHPvacature. Het Allin Pakket is de meest complete en voordelige manier
om meerdere PHPspecialisten te werven via JouwPHPvacature. Als onderdeel
van het Allin Pakket wordt een Extensive Search* uitgevoerd door het Resource
Team.
*Extensive Search: actie waarbij het Resource Team van JouwPHPvacature
proactief geschikte kandidaten zoekt en benadert.
Jan: “De redenen waarom wij met JouwPHPvacature werken zijn kennis en tijd.
JouwPHPvacature zoekt en selecteert kandidaten die goed bij ons profiel
passen.Toen we een overeenkomst sloten met JouwPHPvacature, kregen we een
week later al een goed profiel. Vervolgens konden we een gesprek inplannen met
de kandidaat en zijn we een nieuwe werknemer rijker geworden. Daarnaast
hanteren jullie een ander businessmodel dan de meeste recruitmentpartijen. Bij
JouwPHPvacature betalen wij voor een samenwerking voor een bepaalde periode
en in die periode wordt er exclusief naar PHPspecialisten voor ons gezocht.”

De samenwerking
“Door het contact met Bastiaan Schrikkema, Business Developer bij
JouwPHPvacature, is de samenwerking erg prettig. Bastiaan is vergeleken met
andere recruiters niet agressief in zijn aanpak. Hij legt precies uit wat de bedoeling
is, hoe hij opereert en hoe het businessmodel in elkaar zit. Uiteindelijk heeft Bastiaan
ons vertrouwen gewonnen, door de door hem geschapen verwachtingen waar te
maken. Daarnaast zijn de plaatsingen goed gegaan. Bastiaan was en bleef
betrokken en zorgde ervoor dat beide partijen goed op elkaar afgestemd waren.”

“We krijgen van Bastiaan alvast een achtergrond van de
kandidaat; je bent dus al voorbereid voordat de kandidaat
op sollicitatiegesprek komt."

Het resultaat
Via JouwPHPvacature heeft Data B. Mailservice diverse geschikte cv’s mogen
ontvangen. Daarnaast vergroot Data B. Mailservice haar naamsbekendheid met de
exposure die het bedrijf via JouwPHPvacature krijgt. Dankzij JouwPHPvacature
zijn er meerdere geschikte PHPspecialisten langs geweest bij Data B. Mailservice
voor een gesprek, met als gevolg dat Data B. Mailservice maar liefst 2 werknemers
in dienst heeft kunnen nemen in drie maanden.

