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IT-Talent Pool levering en selectie 
Op 31 oktober a.s. ontvang je de de Talent Pool met alle IT-Talent kandidaten. In de 

Talent Pool vind per kandidaat de NAW gegevens, studie gerelateerde informatie, 

link naar het LinkedIn profiel (indien de kandidaat over een LinkedIn profiel beschikt), 

ervaring met IT skills en de extra curriculaire activiteiten. Bovendien is er van elke 

kandidaat een profielschets gemaakt en is de Talent Pool gekoppeld aan de 

database met cv en cijferlijsten, zodat je automatisch kan doorklikken naar de 

beschikbare documenten.  

 

De Talent Pool wordt digitaal geleverd via wetransfer.com en per post op een USB 

stick.  

 

Belangrijke data: 
- Ontvangst IT-Talent Pool:    woensdag 31 oktober 2018 

- Aanleveren selectie kandidaten:   dinsdag 6 november 2018 voor 12:00u 

- Ontvangst definitieve gespreksplanning: dinsdag 20 november 2018 

 

IT-Talent Pool 

De IT-Talent Pool is een gebruiksvriendelijke (Excel) database waarin je, door middel 

van filters, gemakkelijk selecties maakt.  

 

Van elke kandidaat is een profielschets gemaakt; op de profielschets zie je in één 

opslag alle belangrijke informatie van de kandidaat. Klik in de kolom ‘meer 

informatie’ op de blauwe hyperlink ‘info <naam kandidaat>’ om de profielschets te 

openen. Indien er een cv, cijferlijst of motivatie beschikbaar is, dan kan je 

doorklikken naar deze documenten (in dit geval staat er een knop cv en/of cijferlijst 

en/of motivatie op de profielschets).  

 

Per kandidaat kunnen er notities worden gemaakt. Dit is handig als je met meerdere 

mensen in de Talent Pool werkt. 

 

Per kandidaat staat genoteerd of deze aan- of afwezig is tijdens de IT 

Carrièredagen. Wij raden aan om kandidaten te selecteren die bij ons hebben 

aangegeven aanwezig te kunnen zijn. Omdat we de Talent Pool leveren op 31 

oktober en De IT Carrièredagen op 23 en 24 november plaatsvinden, kunnen er nog 

veranderingen optreden t.a.v. de aanwezigheid van kandidaten. 

 

Let op: De Talent Pool, cv’s, cijferlijsten en motivaties zijn verzameld in één map, het is 

belangrijk de naam van deze documenten niet te wijzigen of de documenten te 

verplaatsen, anders vervallen de koppelingen en kun je niet meer automatisch van 

de Talent Pool doorklikken naar de beschikbare documenten. 

 

 
(voorbeeld IT-Talent Pool) 
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Indien je, los van de Talent Pool, door de kandidaten zou willen bladeren verwijzen 

we je naar de aparte map ‘profielschetsen’. In deze map vind je van elke kandidaat 

de profielschets en indien beschikbaar de cv en/of cijferlijst en/of motivatie. In deze 

map is de verdeling als volgt: 

 

 
  

 

Selectie document/reserves 

Bij de Talent Pool leveren we een selectiedocument. Op dinsdag 6 november 

ontvangen wij graag voor 12:00 uur van alle deelnemende werkgevers de selectie 

van de gesprekskandidaten. Je kan maximaal 26 voorkeurskandidaten aangeven. 

Daarnaast ontvangen we graag 25 reservekandidaten. De reservekandidaten 

worden benaderd op het moment dat één van de voorkeurskandidaten uitvalt. Let 

er bij de reservelijst op dat je aangeeft of de volgorde willekeurig is of op volgorde, 

waarbij nr. 1 als eerste ingepland moet worden.  

 

Communicatie naar kandidaten 

De communicatie met de kandidaten loopt via de organisatie van IT-Talent. Wij 

nemen contact op met kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Om 

de commitment van de kandidaten te vergroten raden wij je aan om zelf de 

gesprekskandidaten te contacteren na ontvangst van de definitieve 

gespreksplanning.  Dit contact vindt plaats vanaf dinsdag 20 november per e-mail of 

telefoon. Je kan informatie verstrekken over de tijd, datum en aard van het gesprek 

en eventuele extra informatie.  
 

 

  

Profielschetsen

HBO

Aanwezig op IT 
Carrieredagen

Niet aanwezig, 
wel 

beschikbaar 
week erna

Niet aanwezig

WO

Aanwezig op IT 
Carrieredagen

Niet aanwezig, 
wel 

beschikbaar 
week erna

Niet aanwezig

Belangrijkste map Belangrijkste map 
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De IT Carrièredagen 2018 
De IT Carrièredagen vinden plaats op 23 en 24 november in de 

Werkspoorkathedraal in Utrecht.  

 

Stand en gespreksruimte 

Tijdens IT Carrièredagen hebben jullie een stand en gespreksruimte tot jullie 

beschikking. De gespreksruimte (circa 6m2) is onderdeel van de deelname aan IT- 

Talent en vormt de ruimte waarin de gesprekken met de geselecteerde kandidaten 

plaatsvinden. In de gespreksruimte staat een tafel met 3 stoelen. Je mag de 

gespreksruimte uiteraard naar eigen wens inrichten. 

 

Informatie over de stand ontvangen jullie van beursmanager Marieke Spliet 

(marieke.spliet@memory.nl).  

 

LTP  

De IT-Talent kandidaten hebben na aanmelding de mogelijkheid gehad om een 

online capaciteitentest te maken. Deze capaciteitentest wordt verzorgd door LTP. 

Aansluitend op de opening voor de IT-Talent kandidaten zal LTP een presentatie 

verzorgen en hier verder ingaan op hoe er gescoord is op de capaciteitentest.  

 

Opening IT-Talent 

Op vrijdag en zaterdag beginnen we de dag om 09:00 uur met de officiële opening 

van IT-Talent op De IT Carrièredagen middels een plenaire sessie voor de IT-Talent 

kandidaten. Hierbij laten we de indeling van de beursvloer zien, geven we tips voor 

de dag en bereiden de kandidaten voor op hun eventuele gesprek. Uiteraard ben jij 

ook van harte welkom bij deze opening. Aansluitend verzorgt LTP een presentatie. 

 

De gesprekken 

Per dag zijn er maximaal 13 vooraf ingeplande gesprekken en 2 wildcard 

gesprekken. Vanwege de strakke planning letten onze medewerkers op de tijd. Ze 

kloppen 3 minuten voor het einde van het gesprek op de deur, dit is het teken om 

het gesprek af te ronden. Na 3 minuten openen onze medewerkers de deur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wildcard 

Naast de geplande gesprekken is er een mogelijkheid om kandidaten een wildcard 

te geven voor een gesprek op dezelfde dag. De wildcard kun je geven aan zowel IT-

Talent als niet IT-Talent deelnemers. Een IT-Talent kandidaat kun je herkennen aan 

een oranje keycord.  

 

 

Gespreksruimte IT-Talent 
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Per dag zijn er twee wildcard tijdsloten ingepland:  

 

12.10u – 12.30u Wildcard ronde 1 

15.50u – 16.10u Wildcard ronde 2 

 

In het voortraject van IT-Talent en tijdens de opening wordt naar kandidaten 

gecommuniceerd dat zij een wildcard kunnen bemachtigen op De IT 

Carrièredagen. Hierbij wordt wel aangegeven dat ze hier hun best voor moeten 

doen.  

 

Potentiele kandidaten die nog niet deelnemen aan IT-Talent kunnen alsnog 

deelnemen aan de game door zich in te schrijven bij de IT-Talent stand. Wij zorgen 

na afloop van de beurs voor een cv nalevering met daarin de nieuwe inschrijvingen. 

 

Wijzigingen gesprekken 

Het kan voorkomen dat ingeplande kandidaten op het laatste moment niet kunnen 

of zelfs niet komen opdagen. In dit geval bieden we de volgende oplossingen: 

- Inplannen van een reserve kandidaat (dit is de beste oplossing als een 

kandidaat zich voorafgaand aan de beurs afmeldt). 

- Inplannen van een wildcard kandidaat (dit is de beste oplossing als er al 

potentiële wildcard kandidaten zijn gesproken. Het is dus mogelijk om meer 

dan 2 wildcard kandidaten per dag te spreken).  

- Inplannen van een extra pauze. 

Uiteraard proberen wij no-shows te voorkomen. Mocht dit toch gebeuren, dan kijken 

we samen met jullie naar de beste oplossing. 

 

Digitale gespreksplanning 

Elke gespreksruimte is voorzien van een iPad. Hier kun je de gespreksplanning op 

vinden. Wijzigingen in de gespreksplanning worden doorgevoerd door de 

organisatie van IT-Talent en zijn direct zichtbaar op de iPad.  

 

De cv’s van de gesprekskandidaten liggen op de dag van het gesprek hardcopy 

(op volgorde) klaar. Extra cv’s (bijvoorbeeld van reserve- / wildcardkandidaten) 

kunnen wij op de dagen zelf printen.  

 

Tips & tricks 

Om de IT Carrièredagen zo efficiënt en zo goed mogelijk te laten verlopen hebben 

we een aantal tips en tricks: 

- Plan genoeg collega’s in voor de gesprekken. Maak de afweging of je met 

één of twee personen de gesprekken voert en wissel elkaar af.  

- Maak foto’s van iedere gesprekskandidaat. Op deze manier herinner je de 

kandidaten bij het maken van de selectie voor de inhousedag.  

- Brief je collega’s goed over de wildcards, gesprekken en andere zaken met 

betrekking tot IT-Talent. 

- Maak één iemand in de stand verantwoordelijk voor de wildcards. Wij zullen 

met diegene kortsluiten als er een wildcardgesprek ingepland kan worden. 

- Het is leuk als het rolmodel aanwezig is, zodat kandidaten hem/haar 

daadwerkelijk kunnen ontmoeten. 

- Maak eventueel een evaluatieformulier en leg deze bij de stand. Nadat je 

een kandidaat hebt gesproken kun je hem/haar beoordelen middels dit 

formulier. Een goede tool om nog meer kandidaten te spreken.  
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Inhousedagen 
Na afloop van De IT Carrièredagen maakt ieder bedrijf een kandidatenselectie voor 

de inhousedag. Deze selectie ontvangen wij graag uiterlijk dinsdag 27 november 

voor 17:00 uur. Vervolgens nemen wij contact op met de geselecteerde kandidaten 

om hen uit te nodigen voor de inhousedag(en). Op maandag 3 december ontvangt 

ieder bedrijf een bevestiging met welke kandidaten aanwezig kunnen zijn. Hierna 

volgt het contact vanuit jullie om de kandidaten persoonlijk uit te nodigen en te 

informeren over de praktische zaken m.b.t. de inhousedag.  

 

Wij ontvangen graag het programma van de inhousedag, zodat we eventuele 

vragen van kandidaten kunnen beantwoorden. Het programma is vrij in te vullen, 

maar wij raden het in ieder geval aan om het rolmodel een deel van de dag 

aanwezig te laten zijn. Daarnaast is het werken aan een casus of andere 

uitdagende opdracht een goed middel om uiteindelijk tot een top 5 te komen voor 

de finale. Deze top 5 ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 16 januari 2018 voor 

12.00 uur.  

 

Indien je nog geen datum voor de inhousedag aan ons door hebt gegeven, dan 

ontvangen we deze graag zo snel mogelijk. 

 

Finale 
De finale van IT-Talent wordt gehouden op vrijdag 15 februari 2019. Tijdens de finale 

verzorgd LTP een groepsopdracht. Daarnaast maken de finalisten een 

groepsopdracht en een individuele opdracht. Deze opdrachten worden door één 

van de deelnemende werkgevers georganiseerd. Graag ontvangen wij voor 

woensdag 14 november van iedere werkgever input voor deze finale opdrachten, 

zodat we uiteindelijk tot een keuze kunnen komen. 

 

Vóór de finale vindt nog een plenaire vergadering plaats bij LTP in Amstelveen. De 

geplande datum van de vergadering is op donderdag 17 januari om 14.00 uur.  

 

 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd contact opnemen met Nienke Hilhorst 

(nienke@memory.nl) 


