Vacatureaanvraag

Binnen de module Self Service, een onderdeel van het Youforce-portaal, automatiseert AAG
verschillende HR-processen. Hierbij ziet AAG het maken van verbeter- en efficiencyslagen
als een continu proces. Zo behoort een vacatureaanvraag en automatische koppeling met
het indiensttredingsproces nu tot de mogelijkheden.
Het borgen van het proces rondom een
vacatureaanvraag in een digitale workflow heeft een
aantal voordelen. Zo wordt het accorderingsproces
geborgd en worden de variabelen voor de vacature
eenduidig aangeleverd bij de rol die de vacature
gaat publiceren. Misschien wel het belangrijkste
voordeel is dat er een vacaturenummer wordt
aangemaakt op basis waarvan de door de kandidaat
gevulde gegevens én bijlagen op het
sollicitatieformulier automatisch worden
overgenomen in een Indiensttreding in Self Service.

Eenduidig aangeleverde variabelen
De variabelen voor de vacature worden eenduidig
aangeleverd bij de rol die de vacature gaat
publiceren. Door middel van controles en condities
wordt de gebruiker gestuurd. Denk hierbij aan de
extra goedkeuringsstap, maar ook aan een controle
op de publicatiedatum, zodat deze ver genoeg in de
toekomst ligt.

Geborgd accorderingsproces
De leidinggevende dient een vacatureaanvraag in.
Deze wordt eventueel beoordeeld door een hoger
leidinggevende of HR-manager. Die stap kan
worden ingericht op basis van een conditie zoals:
“Is deze vacature ter vervanging of ter uitbreiding”.
Uiteindelijk komt de flow uit bij de professional die
de vacature aanmaakt en publiceert in Werving en
Selectie (W&S). Wanneer de professional in W&S
een nieuwe vacature aanmaakt worden het
vacaturenummer en de vacaturetitel automatisch
gevuld.

Koppeling met indiensttreding!
Wanneer de via W&S gepubliceerde vacature is
gekoppeld aan het vacaturenummer uit de
vacatureaanvraag, kunnen de door de kandidaat
gevulde gegevens én bijlages op het
sollicitatieformulier worden overgenomen in een
Indiensttreding in Self Service! Zo hoeft u de
toekomstige medewerker niet dubbel te belasten
met het vullen van dezelfde gegevens.
Met een goed gesprek!
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen
betekenen? Laat het ons weten via tel. 073 –
6409751 of bekijk de uitgebreide informatie op
www.aag.nl.

