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Met 60 vestigingen, 400 interne medewerkers en 200.000 kandidaten in haar  
database is Manpower een van de topspelers in de recruitmentsector. De  
belangrijkste taak van Manpower Zwitserland is om kandidaten en vacatures  
aan elkaar te koppelen.    

Betere dienstverlening door optimalisatie van processen
Met 400 interne werknemers heeft Manpower intelligente systemen nodig om sneller  
te kunnen bemiddelen. Uit een groep aanbieders selecteerde Manpower de intelligente 
matchingtechnologie van Textkernel. De technologie is geïntegreerd in het bestaande 
systeem van Manpower en ondersteunt recruiters door het bieden van relevante en 
transparante resultaten.

Probleem Langdurige processen en tijdrovende 
administratieve taken 
 
Met de komst van nieuwe technologieën en de opkomst van vacaturebanken en sociale 
netwerken, moet de recruitmentindustrie veranderen om snellere en betere service 
te kunnen verlenen. Tijdrovende processen stonden het bieden van hoogwaardige 
dienstverlening lange tijd in de weg. Met meer dan 4.000 inkomende cv’s per week 
heeft Manpower intelligente systemen nodig om haar recruiters te ondersteunen en de 
matching- en bemiddelingsmogelijkheden te verbeteren.
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Hoe Textkernel’s matchingtechnologie 
Manpower helpt sneller te bemiddelen  
in Zwitserland

Oplossing Semantische matchingtechnologie 
 
Na de evaluatie van verschillende leveranciers koos Manpower voor de technologie  
van Textkernel om haar recruiters te ondersteunen in het sneller matchen van 
kandidaten aan vacatures en vice versa. Het personeel, de interface, marktpositie en  
het projectvoorstel waren tevens van invloed op de keuze voor Textkernel als partner.

http://www.manpower.ch
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Resultaat Snel en eenvoudig matchen 
 
De semantische zoek- en matchingtechnologie van Textkernel biedt de recruiters 
van Manpower de mogelijkheid om zowel kandidaten aan vacatures te koppelen 
als vacatures aan kandidaten. Alle nieuwe sollicitaties worden automatisch 
verwerkt en verzameld in Sourcebox, de workflow-applicatie van Textkernel, die 
met het bestaande systeem van Manpower verbonden is. Deze profielen kunnen 
(automatisch) worden gematcht met alle beschikbare vacatures bij Manpower, 
evenals met alle direct door werkgevers uitgezette vacatures in Zwitserland. Tevens 
kunnen vacatures semantisch worden gekoppeld aan alle profielen in de database 
van Manpower.

“Onze recruiters werken nu met een 
gebruiksvriendelijke interface en kunnen 
eenvoudig relevante kandidaten vinden 
en matchen, die voorheen mogelijk 
verdwenen waren in onze systemen. 
Dankzij deze nieuwe technologie hebben 
we al een aantal nieuwe plaatsingen 
weten te realiseren.” 
Alexandre Grasset, Senior project Manager bij 
Manpower

Het belang van semantiek bij personeelswerving 
Aangezien Zwitserland drie officiële talen kent, speelt de semantiek (het begrijpen 
van de betekenis van woorden en zinnen) een zeer belangrijke rol bij de personeels-
bemiddeling in Zwitserland. Een zoekmachine die alleen de tekst doorzoekt, is 
niet verfijnd genoeg om kandidaatprofielen te begrijpen en ze aan een vacature te 
koppelen. Er moet ook rekening worden gehouden met synoniemen en vertalingen 
om relevante zoek- en matchingresultaten te kunnen tonen.   

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

Manpower gebruikt Textkernel’s  
cv parsing software Extract!, de 
semantische zoek- en sourcingsoftware 
Search! en de semantische 
matchingtechnologie Match!.
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