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Over TradeTracker
TradeTracker Nederland biedt online adverteerders
(merchants) en publishers (affiliates) de mogelijkheid
om op basis van "payforperformance" online
marketing en salesactiviteiten te ontplooien en/of te
optimaliseren. Door middel van "next generation"
software kunnen online campagnes simpel, meetbaar
en op basis van doelstellingen worden uitgevoerd en
gemonitord, waardoor een optimaal rendement aan
inkomsten behaald kan worden.
TradeTracker is nu al één van de grotere affiliatie netwerken binnen Europa en dat
terwijl ze pas in 2004 zijn opgericht. En dit alles naar een idee van oprichter Paul
van Doorn, CEO van TradeTracker.
“Het hele concept is ontstaan naar aanleiding van negatieve ervaringen met
bestaande netwerken. Naar Paul's idee moest dit beter kunnen. En hij bewees dat
het kon!” – Tim Stekener, CTO TradeTracker.

De uitdaging
Het Development Team van TradeTracker bestaat momenteel uit slechts 6
developers; een kleine club mensen ten opzichte van het totaal aantal medewerkers
van 165.
“Het liefst zouden we nu al met meer dan 10 man zitten, maar kwaliteit heeft voor ons
meer waarde dan capaciteit. Kwaliteit is in ons werk nou eenmaal extreem belangrijk.
We zijn kritisch en iemand heeft ook de juiste ervaring nodig voor hetgeen wij hier
doen en ontwikkelen en dat is nog niet zo gemakkelijk”.

de aanpak
TradeTracker wil dan ook graag met behulp van JouwPHPvacature het
Development Team laten groeien, met zicht op kwaliteit, zodat ze bij kunnen
blijven.
“Maar dat niet alleen, we willen de concurrent keihard voorbij gaan en 'overall'
marktleider worden en blijven. Daarvoor hebben wij developers nodig die weten wat
ze doen en ons naar die positie kunnen helpen. Om dat te ontwikkelen, te blijven
ontwikkelen en vooruitstrevend te blijven moet je gewoon genoeg
developmentcapaciteit hebben."

De samenwerking
TradeTracker werkt al sinds augustus 2012 samen met JouwPHPvacature. “Ik
ontving een mailtje met een erg aantrekkelijk voorstel. Ik vond het meteen erg
interessant dat je met afname van een bepaald abonnement de mogelijkheid kreeg te
worden getoond op de website en dat er tegelijkertijd ook actief wordt gezocht naar
geschikte kandidaten. Dat in combinatie met de gevraagde commissie leek ons het
Pakket van een kwartaal dan ook te
proberen zeker waard. We besloten ons Allin pakket
verlengen met een jaar. Het blijft een lastige markt wat senioren betreft, maar hebben
er alle vertrouwen in dat ook hier weer een geschikte kandidaat op komt; de tijd zal
het leren."

"Bij JouwPHPvacature doen ze altijd hun best op een
proactieve manier, leveren ze goeie kandidaten en vragen ze
bovendien een redelijke prijs."
Het onderscheidend vermogen  JouwPHPvacature heeft een uniek concept waarmee
het zich onderscheidt van de rest van de markt. “Het staat voorop dat de commissie
een stuk redelijker is dan die van gewone Werving & Selectiebureaus. Twintig tot
dertig procent commissie opstrijken staat in geen enkele verhouding tot de geleverde
diensten. Dat is dan ook de reden waarom wij niet samenwerken met dergelijke
bureaus. Vaak zie je dat bureaus je de hemel beloven maar wanneer puntje bij paaltje
komt het niks heeft opgeleverd. Waarna ze vaak ook nog claimen dat wij gewoonweg
teveel eisen hebben. Deze klachten heb ik nog nooit van JouwPHPvacature
ontvangen. Ik weet gewoon dat er continu hard aan getrokken wordt, dat is echt het
verschil met dergelijke W&Sbureaus. Bij JouwPHPvacature doen ze altijd hun best
op een proactieve manier, leveren ze goeie kandidaten en vragen ze bovendien een
redelijke prijs”.

