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Deloitte België is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en is daarom constant op 
zoek naar nieuw talent. En dat is niet altijd makkelijk te vinden. Om de efficiëntie te 
verbeteren en een perfecte kandidaatervaring te creëren, besloot Deloitte op zoek te 
gaan naar nieuwe recruitment tooling.   

Deloitte koos voor de Oracle Taleo Cloud Solution in combinatie met Textkernel’s 
Apply-with widget en semantische zoek- en matchtechnologie. Daarmee kan 
systematisch een talentenpool worden opgebouwd die efficiënt sourcen mogelijk 
maakt.

Uitdaging Creëer de perfecte recruitment-oplossing 
 
Om al zijn vacatures efficiënt in te vullen, had Deloitte behoefte aan nieuwe recruitment 
tooling. De nieuwe tooling zou moeten zorgen voor meer overzicht, verbeterde efficiëntie 
en een soepele gebruikerservaring voor zowel kandidaten als recruiters.  
Dit houdt in: goede CRM, ATS, rapportage, parsing, zoeken, sourcing- en matching-
functionaliteiten.
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Hoe Deloitte de meeste waarde haalt 
uit de eigen Oracle Taleo database

Oplossing Integratie van Textkernel’s semantische 
technologie met Oracle Taleo  
 
Na uitgebreid marktonderzoek koos Deloitte voor Oracle Taleo met daaraan toegevoegd 
een oplossing voor automatische cv-verwerking, zoeken en matchen. Deloitte 
onderzocht verschillende partijen en testte drie toonaangevende leveranciers op zowel 
hun functionele en technische specificaties, als bedrijfsprofiel. Met een supportcentrum 
in Europa, het grootste klantenbestand, een bestaand partnership met vooraanstaande 
recruitmentsystemen (ATS), en roadmap focus op gebruikersinterface en mobiele 
ontwikkeling, koos Deloitte voor Textkernel. 

http://www2.deloitte.com/be
http://www.textkernel.com/nl/apply-with-widget/
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Resultaat Een grotere en beter doorzoekbare 
kandidatenpool 
 
De integratie van Textkernel’s cv parsing technologie en semantische zoek- en 
match-software heeft geresulteerd in een een flinke tijdsbesparing en aanwijsbare 
verbetering van de efficiëntie. Ook creëert de software betere en completere 
kandidaatprofielen. De geavanceerde zoektechnologie laat alle geschikte 
kandidaten en sollicitanten vanuit Oracle Taleo zien in de gebruiksvriendelijke 
interface van Textkernel. De uitgebreide semantische zoekmogelijkheden leveren 
betere resultaten. Met behulp van de matching-technologie kunnen recruiters 
bovendien met slechts één klik vacatures en kandidaten uit Taleo aan elkaar 
koppelen. Nu minder tijd verloren gaat aan het zoeken naar de juiste kandidaten, 
komt er meer tijd vrij voor de essentie van recruiten.  

“De integratie van Textkernel’s technologie zorgt voor beter 
doorzoekbare data, en versnelt en vereenvoudigt het vinden van 
geschikte kandidaten. Daardoor houden recruiters meer tijd over 
om met mogelijke kandidaten in gesprek te gaan.”

Steven Plehier, Directeur HR Transformation bij Deloitte 
Consulting.

Focus op de kandidaat: een gestroomlijnd proces 
Deloitte implementeerde Textkernel’s Apply-with widget op de carrièresite. Een 
kandidaat kan gemakkelijk een cv uploaden en de sollicitatie met slechts één klik 
voltooien. Op de achtergrond ontvangt en verwerkt de cv parsing software Extract! 
data uit het cv en stuurt automatisch een compleet en gestructureerd profiel naar 
Oracle Taleo. 

De Apply-with widget maakt het solliciteren niet alleen eenvoudiger, ook bespaart 
het de kandidaat tijd en levert het een completer profiel op. Dit geeft kandidaten een 
betere kans om gevonden te worden in de database. Met Textkernel’s geavanceerde 
matching-technologie kunnen kandidaten ook gekoppeld worden aan de best 
passende banen. Dit maakt de kandidaatervaring nog beter. 
 

www.textkernel.nl Vraag een demo aan:    demo@textkernel.nl      +31 (0)20 494 2498

Deloitte gebruikt Textkernel’s Apply-
with widget op de website, waarmee 
kandidaten eenvoudig kunnen 
solliciteren. Het draagt bij aan een 
positieve kandidaatervaring. 

http://www.textkernel.com/nl/apply-with-widget/
http://www.textkernel.com/nl/hr-software/extract-cv-parsing/
http://www.textkernel.com/nl/hr-software/semantic-matching/
http://www.textkernel.com/nl/
mailto:mailto:demo%40textkernel.nl?subject=

