Kom in contact met studenten!

Log in bij
PlatformVmZ

•
•
•

Ga naar platformvms.nl en klik op ‘Inloggen’
Klik op de knop ‘LOGIN’
Log in met e-mailadres en wachtwoord

Klik op
‘Opdrachten’

Nieuwe vacature aanmaken

Status
reacties

Klik op ‘Zoek’ als je klaar bent met
het invoeren van de vacature

Komt vacature regelmatig
terug, maak dan een template

Geef her de datum (vanaf) en
een dagdeel op wanneer je
een student nodig hebt

ee

Geef hier het team en
kostenplaats (niet verplicht)
waar de student gaat werken

Geef hier de deskundigheid aan die
de vacature minimaal moet hebben
aantal jaar ervaring is vaak ‘0’
Selecteer hier Student

Geef hier extra informatie op, bijvoorbeeld wat je van
een student verwacht. Ook kan hier aangegeven
worden als je een student voor een aantal uur in de
week wilt inhuren

Nadat er op de knop ‘Zoek’ is gedrukt, wordt direct gekeken of er profielen van
studenten gematcht kunnen worden aan de vacature. Is dit het geval wordt het
onderstaande scherm getoond.

Versie 1.0

Vragen? Mail ons: info@platformvms.nl of bel 085 – 20 30 300

Kom in contact met studenten!

Klik op de naam
van de student
om het profiel te
bekijken

Benader de student via SMS,
mail of SMS/Mail tegelijk

Als de student geïnteresseerd is, zal je via een e-mailbericht (zie afbeelding
hieronder) daarvan op de hoogte gesteld worden. Wie er gereageerd heeft wordt ook
weergegeven bij de opdracht (zie afbeelding hieronder).
Neem contact op met de student(en) en als je een definitieve keuze hebt gemaakt,
klik dan op de knop ‘Toewijzen’.

Nadat de vacature is toegewezen (via knop ‘Toewijzen’)
kan ook de vacature worden gesloten. De andere
studenten die aangegeven hadden geinteresseerd te zijn,
ontvangen automatisch dan een mail dat zij het niet zijn
geworden

•
•
•
•
•

% hoe vaak
student
gereageerd
heeft op
aangeboden
vacatures

Versie 1.0

Gebruik van de software is gratis
Organisatie kan snel vacatures uitzetten
Studenten direct te benaderen via SMS en e-mail
Profielen studenten gecontroleerd
Organisatie kan kiezen om student zelf een contract
aan te bieden of in te huren via de detacheringsformule van Verbinden-met-Flex

Hoe snel heeft
de student
gereageerd op
deze
aangeboden
vacature

Is student
geïnteresseerd
(Ja) of niet
(Nee)

Vragen? Mail ons: info@platformvms.nl of bel 085 – 20 30 300

Als organisatie
een keuze heeft
gemaakt, dan
deze knop
gebruiken om te
bevestigen naar
student

