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CERN wordt gefinancierd door 21 lidstaten en heeft bijna 2.500 medewerkers in dienst 
om een gemeenschap van meer dan 10.000 natuurkundigen die naar CERN komen om 
hun onderzoek uit te voeren te ondersteunen.

Waar is het heelal van gemaakt? Hoe is het allemaal begonnen? Natuurkundigen 
bij CERN proberen met behulp van ’s werelds meest krachtige deeltjesversnellers 
antwoorden te vinden. CERN is een plek waar bestaande en nieuwe technologie 
samenkomen. 

Het juiste profiel vinden in de continu groeiende database
CERN gebruikt Textkernel’s semantische zoek- en matchingtechnologie om de waarde 
van haar bestaande database te optimaliseren en de meest relevante profielen voor 
haar vacatures te vinden.

Probleem Beperkte zoekmogelijkheden 
CERN heeft meer dan 100.000 cv’s in haar database, maar slechts zeer beperkte 
zoekmogelijkheden. Wanneer er een nieuwe positie binnen CERN vrijkomt, bestaat de 
kans dat de juiste kandidaat al in de database zit. In het verleden konden de recruiters 
ze hierin niet identificeren. “Terwijl we in staat waren om de Higgs Boson in petabytes 
aan data te vinden, lukte het niet om een kandidaat in een paar honderd gigabytes aan 
profielen te vinden”, vertelt James Purvis, Head of Talent acquisition. 
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Meer waarde uit de bestaande 
kandidatendatabase halen

Oplossing Textkernel’s technologie voor beter talent 
management 
Om betere zoekmogelijkheden te bieden zonder de database te hoeven aanpassen 
heeft CERN ervoor gekozen om Textkernel’s semantische zoek- en matchingtechnologie 
te integreren. Wanneer er een positie vrijkomt, wordt met behulp van Textkernel’s 
zoektechnologie in de database gezocht naar kandidaten die geschikt kunnen zijn voor 
de nieuwe vacature. Daarbij maakt CERN ook gebruik van de mogelijkheid om buiten de 
database te zoeken op bijvoorbeeld LinkedIn. Bovendien wordt Textkernel’s technologie 
gebruikt om keywords in zoekopdrachten te testen. Deze keywords worden vervolgens 
gebruikt voor het finetunen van de vacaturetekst.  

http://www.cern.ch
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Resultaat Het vinden van de juiste persoon voor de baan 
Door Textkernel’s semantische technologie is CERN beter in staat haar kandidaten-
database te beheren en daarmee sneller de juiste persoon voor de baan te vinden. 
Bovendien draagt dit bij aan het professionele ‘high tech’ en innoverende imago van 
CERN en krijgt de organisatie een beter beeld van de boodschap die ze voor een 
bepaalde vacature uitdraagt.

“De technologie van Textkernel is 
geweldig. Het stelt ons in staat om 
vacatures en kandidaten aan elkaar te 
koppelen en te zoeken naar talenten 
waarvan we niet eens wisten dat we  
er toegang tot hadden.”   
James Purvis, Head of Talent acquisition

CERN werft een grote diversiteit aan profielen 
In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken neemt CERN werknemers 
aan met verschillende achtergronden. Slechts een klein deel (minder dan 
drie procent) is onderzoeksfysicus. CERN heeft vooral ingenieurs, technici en 
ondersteunend personeel nodig voor het bouwen, beheren en onderhouden van het 
deeltjesversnellers-complex. De belangrijkste uitdaging is om het beeld dat mensen 
van CERN hebben te doorbreken en ervoor te zorgen dat ze medewerkers uit alle 
lagen van de bevolking aan kunnen trekken. 

www.textkernel.nl Vraag een demo aan:    demo@textkernel.nl      020 494 2498

CERN maakt gebruik van Textkernel’s 
cv parsing, Search! en Match! om beter 
gebruik te maken van hun database en 
sneller vacatures te vervullen.
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