Naam

Soort

_ga

Analytisch

splastviewedvacancies Functioneel

Doel
Bewaartermijn
Deze cookie wordt ingesteld door Google
Analytics. We gebruiken Google Analytics
om het gedrag van de bezoekers van onze
website te analyseren. Op basis van deze
analyses kunnen wij onze website blijven
verbeteren. De details worden toegelicht op
deze webpagina van Google:
https://developers.google.com/analytics/devg
uides/collection/analyticsjs/cookieusage
Zie ook onder het kopje Google analytics
hiervoor.
2 jaar (zie link)
Laatst bekeken vacatures kunnen zien

1 jaar
1 jaar

spfavoritevacancies

Functioneel

_pk*

Analytisch

PHPSESSID

Functioneel/
personificatie

Opgeslagen vacatures kunnen zien
We gebruiken deze cookies om het gedrag
van de bezoekers van onze website te
analyseren. Op basis van deze analyses
kunnen wij onze website blijven verbeteren.
Dit cookie gebruiken we om je bezoek bij te
houden. Zo weten we bij de volgende pagina
die je ophaalt dat jij dezelfde persoon bent
die de vorige pagina bekeek. Hierdoor weten
we bijvoorbeeld dat je bent ingelogd.

Analytisch

Dit cookie wordt gebruikt voor A/Btesting en
bevat een uniek user id. De cookie is een
combinatie ban timestam en een uniek
(willekeurig nummer). Er wordt geen
infomatie over de site of gebruiker
opgeslagen.

optimizelyEndUserId

2 jaar

browsersessie

10 jaar

optimizelyBuckets

Analytisch

optimizelySegments

Analytisch

Dit cookie slaat JSON van een a/b test
expiriment en de variant die de bezoeker te
zien krijgt op. Deze cookie zorgt er voor dat
de gebruiker een herhaal bezoek dezelfde
variant van de test te zien krijgt.
10 jaar
Dit cookie wordt gebruikt voor A/Btesting. Dit
cookie slaat de JSON van de bezoekers
doelgroep en dimensie (bijvoorbeeld
browser, campagne, device source of custom
dimensie)
10 jaar

Analytisch

In het geval van een redirect a/b test wordt in
deze cookie de origineel verwijzende URL.
Deze cookie helpt bij het detecteren van de
redirect.
15 seconde

optimizelyRedirect

optimizelyPendingLogEv
ents

Analytisch

NREUM

Analytisch

Dit cookie wordt gebruikr voor A/Btesting. Dit
cookie wordt gebruikt als cache voor een
gebruikers actie tussen tracking calls. Op het
moment dat er een tracking call gemaakt
wordt, wordt de cookie verwijderd. Dit om
zeker te zijn dat alle gebeurtenissen
gemeten worden als een gebruiker snel
diverse acties op een rij uitvoert.
Monitort de laadtijden bij van de pagina en
externe bestanden (CSS, Javascript,
afbeeldingen). Dit ter verbetering van de
website.

NRAGENT

Analytisch

Identificatie cookie om anonieme gegevens
bij over de browser bij te houden tijdens het
bezoek, dit ter verbetering van de website.

browsersessie

JSESSIONID

Analytisch

Sessie cookie om te voorkomen dat een
browser meerdere malen wordt gemonitord.

browsersessie

Analytisch

Dit cookie wordt bij sommige vacatures
ingesteld om te bepalen op welke
vacaturesite je deze hebt gevonden. We
gebruiken dit in analyses om vast te stellen
hoe goed onze samenwerking met andere
vacaturesites is.

5 uur

vacancyparams

wppostpass

Functioneel

wpchanged_postpass

Functioneel

15 seconde

browsersessie

Dit cookie wordt geplaatst op het moment dat
een wachtwoord juist wordt ingevuld en men
naar de achterliggende pagina wordt
verwezen
1 uur
Dit cookie wordt geplaatst op het moment dat
een wachtwoord juist wordt ingevuld en men
naar de achterliggende pagina wordt
verwezen. Dit cookie zorgt ervoor dat er na
een uur vanzelf wordt uitgelogd.
1 uur

