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Versiemanagement 

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende versies van dit document. 

Versie Datum Auteur Omschrijving 
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Bestaande handleiding geplaatst in nieuwe format 
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Kandidaat Opdrachtgever Website 

CV database 

Vacatures 

Sollicitatie 

  

Hoofdstuk 1: Jobboard  

1.1 Werkproces 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Werkproces 

Deze handleiding is 

bedoeld voor OTYS 

klanten die een jobboard 

(vacaturebank, carrièreportaal) hebben. Het standaard werkproces is dat 

opdrachtgevers vacatures uploaden en kandidaten kunnen zoeken en dat kandidaten 

vacatures kunnen zoeken, kunnen solliciteren en hun CV in de CV database kunnen 

opnemen.   

In dit proces zijn verschillende keuzes te maken. Uw OTYS Consultant adviseert u hierover.   
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Hoofdstuk 2: Kandidaat  

Het proces van solliciteren is voor een kandidaat op uw website niet anders dan op een 

willekeurige andere website. De sollicitatie van de kandidaat wordt direct doorgestuurd naar 

de opdrachtgever (zie paragraaf 3.5).   

Daarnaast kunt u uw kandidaten de mogelijkheid bieden hun CV op de website te plaatsen in 

de CV database. Deze CV database is alleen te bekijken door ingelogde opdrachtgevers*.   

*tenzij u gebruik maakt van de Publieke Kandidaten Lijst  

2.1 CV database 

Door de module “Applicant Sign-up” te gebruiken op een pagina op uw website, biedt u uw 

kandidaten de mogelijkheid zich ‘open’ in te schrijven, in dit geval, hun CV te plaatsen in de 

CV database. Ook kandidaten die solliciteren wordt de mogelijkheid geboden hun CV te 

plaatsen.   

Vragenset  

De volgende inrichting raden wij aan voor uw vragenset:   

 Neem het veld ‘publiceer anoniem’ op in uw vragenset. Hiermee kunt u aan uw kandidaat 

vragen of deze wil worden opgenomen in de CV database.  Vinkt de kandidaat ‘ja’ aan dan 

wordt het CV gepresenteerd op de website.  

 Neem matchcriteria op in uw vragenset. De kandidaat wordt hierdoor goed gevonden door 

werkgevers.    

 Laat de kandidaat zichzelf presenteren aan werkgevers via het veld ‘korte omschrijving’. 

Ingelogde opdrachtgevers zien dit in het kandidaten overzicht.   
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Hoofdstuk 3: Opdrachtgever 

3.1 Direct aan de slag?  

Het werkproces op uw website kan zo ingericht worden dat klanten automatisch een 

inlognaam en wachtwoord verstuurd krijgen nadat zij zich hebben aangemeld. U bepaalt zelf 

welke rechten een ingelogde relatie krijgt op de website (zie hoofdstuk machtigingen en 

profielen).   

U kunt er ook voor kiezen om zelf de inloggegevens te versturen, zodat u in de hand kunt 

houden wie er inloggegevens krijgt voor uw website.   

Uw OTYS consultant kan dit voor u inrichten en u hierin adviseren.  

3.2 Machtigingen instellen  

NB vooraf: zorg er altijd voor dat het vinkje ‘klantenportaal’ aanstaat bij de relatie op het 

moment dat u machtigingen wilt gaan toekennen.   

U kunt per contactpersoon instellen welke rechten die persoon krijgt op de website. Dit kunt 

u doen in het tabblad machtigingen van de contactpersoon.   

 Open de relatiemanager  

 Dubbelklik op een relatie  

 Dubbelklik op een contactpersoon  

 Klik op het tabblad machtigingen  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Opties:   

 Machtigingen profielen: zie hoofdstuk profielen  

 Vacatures invoeren  

o Vacaturelijst tonen: Laat hiermee alle vacatures zien waar deze contactpersoon aan 

gekoppeld is. 

o Toon alleen actieve vacatures: Laat hiermee in de vacaturelijst alleen de actieve 

vacatures zien.   

o Mag direct vacatures invoeren: Deze contactpersoon mag vacatures invoeren. 
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o Mag vacatures publiceren: Deze contactpersoon mag vacatures online zetten. 

o Mag vacatures intrekken: Deze contactpersoon mag vacatures offline halen.  

o Gebruik extra vacatureteksten: Optioneel  

o Mag vacatures kopiëren: Deze contactpersoon mag vacatures kopiëren.  

o Betaling vacatures via OGONE: Deze contactpersoon moet per vacature een betaling 

doen.   

NB:Optioneel. U heeft hiervoor ook een Ogone account nodig.   

 Vacature invoer beperking  

o Gelimiteerd aantal vacatures per periode: Aantal vacatures die deze contactpersoon 

per maand mag invoeren.   

o Limiet op totaal aantal vacatures: Aantal vacatures die deze contactpersoon in totaal 

mag invoeren.   

 Zoeken in database  

o Mag kandidaten zoeken: Deze contactpersoon mag kandidaten zoeken in de 

gepubliceerde kandidaten.  

o Origineel CV weergeven: Het originele CV van de gevonden kandidaat wordt 

weergegeven.   

o Mag kandidaten benaderen: Deze contactpersoon mag zelf contact opnemen met de 

kandidaat (formulier via de website).  

 Multiposting  

o Mag vacaturebanken instellen (globaal). Deze contactpersoon mag globaal aangeven 

naar welke vacaturebanken de vacatures mogen worden doorgepost.   

o Mag vacaturebanken instellen (per vacature). Deze contactpersoon mag per vacature 

aangeven naar welke vacaturebanken de vacature mag worden doorgepost  

 NB: Optioneel. U heeft hiervoor ook een account bij een multiposter nodig.   
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 Beschikbaarheid  

o Mag beschikbaarheid muteren. Deze contactpersoon mag de beschikbaarheid van een 

kandidaat muteren.   

NB: Alleen gebruiken bij lijnmanagersportaal  
 Wiqets  

o Mag Wiqets aanmaken. Deze contactpersoon mag Wiqets aanmaken.  NB: Optioneel. 

U heeft hiervoor een account bij Wiqet nodig.   

 Mag statussen aanpassen  

o Wijzigingen toestaan. Deze contactpersoon mag de status van de kandidaat 

aanpassen.   

NB: Alleen gebruiken bij lijnmanagersportaal  
 Lidmaatschappen  

o Toon lidmaatschappen. Deze contactpersoon kan zijn of haar lidmaatschappen op 

nieuwsbrieven beheren.   

 Login  

o Gebruikersnaam: Dit is de gebruikersnaam van de contactpersoon  

o Wachtwoord: Dit is het wachtwoord van de contactpersoon  

o Aanmaken: Klik op ‘aanmaken’ om een gebruikersnaam en een wachtwoord te 

genereren voor deze contactpersoon.  

NB: Om een nieuw wachtwoord te genereren klikt u nogmaals op aanmaken. 

Hoofdcontactpersoon: Dit is de hoofdcontactpersoon van deze relatie. Als u meerdere 

contactpersonen met een persoonlijke inlog bij één relatie heeft, ontvangt deze persoon 

notificaties over het publiceren en intrekken van vacatures.   
o Inloggen actief: Als u de checkbox aanvinkt kan de contactpersoon inloggen met de 

door u verstrekte inloggegevens. o  Job Search Agents: U biedt hiermee de 

mogelijkheid aan de contactpersoon om ook een Job Search Agent aan te maken.  

o Klantenportaal: Hiermee geeft u uw contactpersoon toegang tot het klantenportaal 

o Leveranciersportaal: Hiermee geeft u uw contactpersoon toegang tot het 

leveranciersportaal  

NB: Optioneel  
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 Rechtensysteem voor kandidaten info  

o Hier geeft u aan welk rechten-level u toekent aan deze contactpersoon, waarmee u 

uiteindelijk bepaalt welke gegevens deze contactpersoon mag zien van een gevonden 

kandidaat.   

NB: Optioneel  
 Automatische e-mail met inloggegevens.  

o Knop ‘Verstuur e-mail met inloggegevens’: Klik hierop om direct een e-mail met de 

inloggegevens naar de contactpersoon te versturen.  Template:   

o ‘verstuur inloggegevens periodiek: Hiermee stelt u in dat een contactpersoon 

periodiek een nieuw wachtwoord ontvangt. U kunt zelf voor frequentie instellen. In 

geval van multisite kunt u aangeven in welke huisstijl de mail verstuurd moet worden 

Template:   

3.3 Profielen  

U kunt verschillende machtigingsprofielen instellen voor contactpersonen, zodat u niet 

steeds de juiste vinkjes hoeft aan te zetten om machtigingen toe te kennen. Bij de inrichting 

waarin klanten automatisch na aanmelding hun inloggegevens gemaild krijgen (zie 3.1) zal 

altijd een standaard profiel moeten worden ingericht.  

 Open de relatiemanager  

 Dubbelklik op een relatie  

 Dubbelklik op een contactpersoon  

 Klik op het tabblad machtigingen  

Linksboven ziet u nu profielen.  

Een nieuw profiel aanmaken  

 Vink de machtigingen aan die u in het profiel wilt opnemen.   

 Vink eventueel ‘standaard’ aan als dit uw standaard profiel is.   

 Geef uw profiel een naam en klik op  .  

Een profiel verwijderen  

 Kies het profiel uit het dropdownmenu  

 Klik op    

LET OP: u verwijderd dit profiel bij alle contactpersonen die dit profiel hadden (en dus de 

machtigingen)  

Een profiel aanpassen  

 Kies het profiel uit het dropdownmenu  

 Wijzig de machtigingen  

 Klik op  .   
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3.4 Vragenset  

Om een contactpersoon een vacature te laten uploaden, moet u een vragenset ingericht 

hebben. Deze vragenset bevat de velden die de contactpersoon kan invullen.   

 Open uw relatiemanager  

 Dubbelklik op een relatie  

 Klik op ‘vragen’.  

3.5 Sollicitaties ontvangen (prints sjabloon)  

Op het moment dat een kandidaat solliciteert op een vacature, wordt de sollicitatie 

doorgestuurd aan de opdrachtgever. Dit gaat automatisch* via een printsjabloon. Het 

originele CV van de kandidaat wordt als bijlage meegestuurd en het e-mailadres van de 

kandidaat wordt als afzender gebruikt.   

Om uw merknaam en de kandidaten goed te presenteren is aan te raden een professioneel 

printsjabloon op te stellen.   

 Open de kandidaatmanager  

 Open een kandidaat  

 Klik op ‘print’  

 Klik op ‘afdruksjablonen’  

 Klik op ‘nieuw afdruksjabloon’.   

 Neem in het afdruksjabloon die velden op die u ook aan de kandidaat heeft gevraagd.   

 Neem in het afruksjabloon die matchcriteria op die u aan uw kandidaat heeft gevraagd.   

*ingesteld door OTYS Consultant.   
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Hoofdstuk 4: Matchcriteria  

Om het werkproces op uw website goed te laten verlopen, raden wij aan te kiezen voor 4-6 

matchcriteria die u vervolgens overal laat terugkomen.   

 In de vragenset van de relatie (verplicht)  

 In de vragenset van de vacature/kandidaat  

 Op uw website bij het vacatures zoeken  

 Op uw website bij het kandidaten zoeken voor een ingelogde opdrachtgever  

 Bij het aanmaken van een Job Search Agent/RSS-feed of CV agent.   

Op deze manier weet u zeker dat kandidaten de juiste vacatures kunnen vinden en uw 

opdrachtgevers de juiste kandidaat. 

 


