
Textio manual (handleiding)



Textio helpt bij het verbeteren van vacatureteksten
• Op basis van analyse data van 10.000.000 vacatures per maand + sollicitatiedata
• Advies over woordkeus en vorm, niet inhoud
• Herkent mannelijke en vrouwelijke woorden en geeft rating & suggesties
• Hogere score leidt tot meer, betere sollicitanten die sneller solliciteren (kortere time to hire)

Textio helps improve job postings
• Based on analysis data of 10,000,000 job postings per month + application data
• Advice on word choice and form, not content
• Recognizes male and female words and provides rating & suggestions
• Higher score leads to more, better applicants who apply faster (shorter time to hire)



Login

• Ga naar www.textio.com

• Maak een account aan met je Utwente mail adres

• Je komt automatisch in de Utwente groep en je kan gebruik maken van de publieke templates van collega’s

• Go to www.textio.com

• Create an account with your Utwente mail address

• You will automatically join the Utwente group and you can use the public templates of colleagues

http://www.textio.com/


Go to Everyone’s 

& Click 'New copy of this document'

& Go to the blue check mark behind the corresponding vacancy 

& Ga naar het blauwe vinkje achter de juiste vacature 



• Vaak is voor een functie alleen de vakgroep en het soort onderzoek anders.
• Pas bij “your profile” de opleidingsrichting en ervaring aan.
• Pas bij “our offer” de aanstellingsperiode en het salaris aan.
• Met relatief weinig aanpassingen is een tekst dus te optimaliseren.

Besteed geen tijd aan teksten als ‘over de UT’ of ‘over de faculteit’. Dit zijn standaard teksten die niet aangepast mogen worden, 
maar wel in Textio staan omdat Textio de hele tekst (waaronder de lengte van de tekst) analyseert ter beoordeling.

Pas alleen onderdelen aan die anders zijn

• Often only the department and type of research is different for a position.
• Under "your profile," adjust the educational background and experience.
• At "our offer," adjust the appointment period and salary.
• So with relatively few adjustments, a text can be optimized!

Don't spend time on texts like "about UT" or "about faculty. These are standard texts that should not be modified, but are in 
Textio because Textio analyzes the entire text (including the length of the text) for review.

Adjust only parts that are different



Export the document and done

Exporteer het document en klaar
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