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Als je een job zoekt waarin je leuke, verschillende werkzaamheden mag uitvoeren, de werkvloer bruist van de energie en het
supergezellig is met je collega’s, dan past deze vacature van deze toffe opdrachtgever helemaal bij jou! Ze willen flink
uitbreiden en zoeken daarom enthousiaste starters die zichzelf graag willen ontwikkelen in sales.

VACATURES voor:
Trainee Recruitment Consultant en Recruitment Consultant
Fulltime
Jouw baan
Als trainee recruitment consultant zorg je ervoor dat openstaande vacatures bij bedrijven op korte termijn worden vervuld door
professionals die echt goed zijn in hun vak. Je zoekt hiervoor uitsluitend naar freelancers, van junior- tot seniorniveau. Soms
heeft een bedrijf een openstaande vacature die diezelfde dag nog moet worden vervuld: het is dan aan jou om snel de ideale
freelancer te vinden! Klinkt dit spannend? Welnee, het is alleen maar leuk! We gaan je uitgebreid begeleiden, zodat je precies
weet wat je moet doen.
Oh, en als je je targets haalt, dan staan daar héle toffe incentives tegenover. Een auto, uitgebreide lunches of een weekendje
Ibiza, om maar iets te noemen. Je werk wordt enorm beloond.
Wie ben jij?
Jij past helemaal in deze functie van trainee recruitment consultant als je beschikt over:
•
•
•
•
•

goede communicatieve vaardigheden in het Engels en Nederlands
flinke dosis doorzettingsvermogen
een ‘winnaars’-mentaliteit
minimaal een hbo-diploma
je hebt maximaal 1 tot 2 jaar werkervaring

Wat zijn de voordelen?
Naast je superleuke collega’s, een energieke werkomgeving en legendarische vrijdagmiddagborrels, krijg je als trainee
recruitment consultant:
•
•
•
•

veel praktische trainingen: je kunt deze meteen toepassen in je werk
veel begeleiding: je wordt direct geholpen als je daar behoefte aan hebt
uitstekende inanciële bonussen als je je targets haalt
andere toffe incentives, zoals uitjes naar Las Vegas en Ibiza, extravagante lunchclubs en een auto van de zaak

Je komt terecht in een team van ongeveer 10 consultants die allemaal erg benieuwd naar je zijn. Je krijgt een ruime
inwerkperiode, zodat je je plekje in het team kunt vinden. Je voelt je hier ongetwijfeld snel thuis!
Solliciteren
Reageer op deze vacature door je CV en een korte motivatiebrief te sturen naar: marcel@olifantconsultancy.nl dan maak ik snel
een afspraak met je.

Tot snel!

