Studentalent kijkt naar toekomst met nieuwe
site
Studentenuitzendbureau Studentalent verwacht dit jaar verder te
groeien, meer studenten aan een tijdelijke baan te helpen en
nieuwe vestigingen te openen. Dit maakte Angelique Steen,
directeur van Studentalent, bekend tijdens een feestelijke
bijeenkomst voor studenten, relaties en personeelsleden.
Belangrijke voorwaarde om aan deze groei te kunnen voldoen, was
het vernieuwen van de website en de bijbehorende functionaliteiten.
Deze nieuwe website voldoet volledig aan de technische wensen en
eisen van Studentalent. Het grafisch design, opgeleverd aan de
hand van een nieuwe huisstijl, is door Communited in emagiC
CMS.Net geplaatst. Met behulp van dit Site & Content Management
Systeem kunnen medewerkers van Studentalent voortaan het
volledige beheer van zowel website als extranet in eigen hand
houden.
De nieuwe website van Studentalent geeft ‘de nieuwe lichting’
studenten direct toegang tot de database van beschikbare banen.
Met een eenvoudige maar vooral snelle navigatie kunnen de banen
gemakkelijk worden gevonden. Angelique Steen: “De website is
cruciaal in de communicatie met studenten. Iedere baan die we
beschikbaar hebben kan direct via de site gevonden worden. Maar
omdat we precies weten hoe de studieroosters van de studenten
eruit zien, voorkomen we dat ze worden lastig gevallen met niet
passende banen.”
Voor René Simons, directeur van Communited, was het traject een
mooi voorbeeld van de mogelijkheden die een ICT-oplossing kan
bieden aan het bedrijfsleven. “Studentalent is als bedrijf heel
toekomstgericht, door zo’n belangrijk deel van de communicatie en
werkzaamheden toe te vertrouwen aan digitale oplossingen.
Daarmee speelt het bedrijf natuurlijk ook uitstekend in op de
behoeften en voorkeuren van haar doelgroepen.
“Met emagiC CMS.Net konden we een systeem aanbieden dat heel
modulair is opgebouwd, gebruiksvriendelijk is en medewerkers van
Studentalent is staat stelt alles in eigen hand te houden. Dit zijn
voordelen die bij dit project heel goed tot uiting zijn gekomen. We
hebben veel van de mogelijkheden die het systeem standaard
aanbiedt, kunnen inzetten voor de website én het extranet van
Studentalent. Wat dat betreft was het zeker een uitdagend en
complex project, waar alle partijen trots op mogen zijn.”

