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SMART INBOX

Stuur direct vanuit Bullhorn WhatsApp
berichten naar kandidaten. Alles wordt
automatisch gelogd in het kandidaat
dossier. 
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WhatsApp valt niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. En dat is knap voor een bedrijf dat
pas in 2009 is opgericht. Van jong tot oud, bijna iedereen gebruikt WhatsApp meerdere malen per
dag. En appten we tot een paar jaar geleden vooral met onze familie en vrienden, nu is het heel
normaal om WhatsApp ook zakelijk te gebruiken.

Sterker nog, kandidaten vinden het juist één van de prettigste communicatiemiddelen. Veel fijner
dan bellen op het moment dat je nog aan het werk bent voor een andere werkgever en je collega
nog maar beter niet kan weten van jouw plan om ergens anders aan de slag te gaan. Het grote
voordeel is dat je kunt reageren op het moment dat het jou het beste uitkomt.

In deze presentatie willen we je graag meenemen in de mogelijkheden van de nieuwe Smart Inbox
in Bullhorn.
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https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.nu.nl%2Fwerk%2F6036472%2Fsolliciteren-via-whatsapp-jongeren-zijn-niet-gewend-aan-bellen-en-mailen.html&design=DAExNZ1qJGo
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Een smartphone is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken. Bellen, mailen,
appen, het gebeurt tegenwoordig allemaal via de smartphone. Voor recruiters is dat
niet anders. Aan de ene kant hartstikke handig, want je bent altijd bereikbaar voor jouw
kandidaten. Maar wat als je op vakantie bent? Of je hebt een nieuwe baan gevonden?
Alle WhatsApp gesprekken staan op jouw telefoon en je collega's zijn dus niet op de
hoogte van de afspraken die jij met een kandidaat hebt gemaakt. Om dat probleem te
tackelen, heeft Joboti samen met Bullhorn Smart Inbox gelanceerd.

Wat is Smart Inbox?
Lang verhaal kort: met Smart Inbox kun je direct vanuit Bullhorn WhatsApp-berichten
sturen naar jouw kandidaten en contactpersonen. Je kunt je telefoon dus lekker op je
bureau laten liggen. Zo hoef je ook niet meer met verschillende apparaten te werken.
Groot bijkomend voordeel is dat alle WhatsApp-gesprekken in Bullhorn worden
gelogd. Jij en jouw collega's zijn dus continu op de hoogte van de afspraken die zijn
gemaakt.

Stuur direct vanuit Bullhorn WhatsApp berichten
naar kandidaten

Alle WhatsApp conversaties worden volledig, AVG
proof, gelogd

Geen gedoe meer met overdrachten. Jouw Appjes
zijn altijd te zien voor jouw directe collega's

Ook direct vanaf je smartphone te gebruiken

EVEN OP EEN RIJ
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WHATSAPP BUSINESS 
Je bent al jaren gewend dat al jouw mailverkeer met kandidaten automatisch gelogd wordt in het
kandidaatdossier in Bullhorn. Maar al die appjes die je naar kandidaten stuurt, zijn nergens terug te
vinden. WhatsApp-gesprekken gaan natuurlijk lang niet altijd alleen maar over vakantieplannen of het
weekend. Steeds vaker heb je via WhatsApp ook contact over de uitnodiging voor een interview, de
startdatum en misschien zelfs wel de onderhandeling over het salaris. Juist die informatie wil je veilig
en goed opslaan.

En dat kan met een WhatsApp Business API abonnement! Dit abonnement biedt tal van
mogelijkheden en je kunt het eenvoudig koppelen aan je vaste nummer, bijvoorbeeld van je
hoofdvestiging, zodat alle recruiters vanuit Bullhorn direct met hun kandidaten en contactpersonen
kunnen appen. De gevoerde gesprekken worden automatisch gelogd in het dossier. En ook goed om
te weten: alle gesprekken worden AVG-proof opgeslagen in Bullhorn.

Vanuit Joboti werken we, voor het activeren van het WhatsApp Business API abonnement, samen met
CM.com en Messagebird. De WhatsApp inbox inclusief het WhatsApp Business API abonnement zelf
is er vanaf 299 euro per maand en de eerste 1000 gesprekken zijn iedere maand gratis. 
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3 VOORDELEN VAN WHATSAPP BUSINESS

99% van
kandidaten 

beschikt over 
WhatsApp 

Kandidaten
reageren sneller

en vaker via
WhatsApp

Alle gesprekken 
worden volledig

gelogd en verwerkt
in Bullhorn
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SAMEN EEN KEER SPARREN?

We vertellen je graag meer over de nieuwe Smart Inbox. Of nóg beter: we
laten je in een online demo alles zien! Waar gaat jouw voorkeur naar uit?

Neem contact op met Luuk van Neerven of natuurlijk met je eigen
contactpersoon binnen Bullhorn.

 luuk@joboti.com

 06 11 75 16 18
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Scan de QR-code om vrijblijvend
een demo aan te vragen

https://www.linkedin.com/in/luukvanneerven/

