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Chauffeur, zwaar vrachttransportInteressantGisteren om 16:35

Vernieuwende Organisatieadviseur met passie voor continu…InteressantVandaag om 10:35

Chauffeur autotransport omgeving UtrechtUitgenodigd voor gesprekVandaag 11:40

VacatureStatusDatum

Alle (11) Suggestie coach (4) Interessant (3) Sollicitaties (6)

VACATURES MET ACTIVITEITBEKEKEN VACATURES

4
Suggesties van coach

9
Vacatures met activiteit

33
Bekeken vacatures

afgelopen 2 weken
Activiteiten

Afgelopen 2 weken
Periode

ZOEKOPDRACHTEN 2ACTIVITEITENACTUELE STATUS 5

RAPPORT MAKEN GEVONDEN VACATURES

Toegang: van 1 mei tot 28 mei, nog 24 dagen
Laatst gezien: gisteren om 09:30
Vacature activiteiten van Kevin Kandidaat
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VACATURESVACATURESPROFIELALGEMEEN

Kevin Kandidaat

-  ACTIVITEITEN  -

Alle vacatures met een status zijn samengebracht op één plek; Vacatures met activiteit.

Je kunt gemakkelijk filteren op status. Zo heb je de juiste informatie, op het moment dat jij het wil. 

Klik op een vacature om alle details nog eens bekijken.

Vacatures met activiteit

Hier vind je alle vacatures die je kandidaat heeft 

bekeken. Je ziet hier ook of de kandidaat al heeft 

doorgeklikt naar de originele bron.

Je kunt ook alleen de vacatures bekijken waarop de 

kandidaat nog geen actie heeft ondernomen.

Bekeken vacatures

Dit tabblad geeft een overzicht van alle Opgeslagen 

zoekopdrachten van je kandidaat. Hier kun je ze 

bekijken, openen en beheren.

Opgeslagen zoekopdrachten

32-40 uur/week24-32 uur/weekhbo

Den Haag, 25km
Vrachtwagenchauffeur (Eindhoven)

± 82Gisteren om 15:53

24-32 uur/week16-24 uur/weekmbo 2

Eindhoven, 10km
Vrachtwagen Eindhoven MBO

< 126Vandaag om 10:05

71
· gemiddeld per weekGevonden vacatures

2
Opgeslagen zoekopdrachten

Dit tabblad geeft een overzicht van de activiteiten 

van jouw kandidaat in de afgelopen periode.

Van bekeken vacatures tot sollicitatie-activiteiten.

Activiteiten

BEKIJK IN VERKENNER

1
Lopende sollicitaties

2
Interessante vacatures

2
Suggesties van coach

5
Opgeslagen vacatures

vandaag
Opgeslagen vacatures

9
Vacatures met activiteit

33
Bekeken vacatures

afgelopen 2 weken
Kandidaat activiteiten

2 zoekopdrachten

71

gemiddeld per week
Gevonden vacatures
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VACATURESVACATURESPROFIELALGEMEEN

Kevin Kandidaat

-  ACTUELE STATUS  -

Dit tabblad geeft een overzicht van de gevonden vacatures, 

recente activiteiten en de opgeslagen vacatures.

Opgeslagen vacatures zijn de vacatures waar de kandidaat 

momenteel mee bezig is. Klik door om deze te bekijken 

samen met een overzicht van alle sollicitatie-activiteiten.

Actuele status

Bekijk hoeveel vacatures er wekelijks worden 

gevonden voor de kandidaat. Dit geeft ook een 

indicatie van de kwaliteit van de zoekopdrachten. 

Klik door om alle gevonden vacatures voor

jouw kandidaat te bekijken.

Vacatures zoeken

Bekijk wanneer de kandidaat voor het laatst online is 

geweest en hoelang het traject nog duurt. 

Ga op zoek naar passende vacatures of maak een 

rapportage van alle sollicitatie-activiteiten.

Algemene informatie
Via de tabbladen wissel je snel tussen

Actuele status, Activiteiten en de Opgeslagen 

zoekopdrachten van jouw kandidaat.

Makkelijke navigatie

De Vacature activiteiten in het dossier van de kandidaat is opnieuw ontworpen en opgebouwd. Hier krijg je volledig inzicht in alle sollicitatie-activiteiten van je kandidaat.

De nieuwe Vacature activiteiten


