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Vacature voor (JUNIOR) RECRUITERS

Wat ga jij doen?
Opdrachtgever groeit hard. Daarom zijn wij ter uitbreiding van het team van de Opdrachtgever op zoek naar Recruiters. Ben jij
mensgericht, kun je goed verbinding maken en heb je daarnaast ook een goede portie doorzettingsvermogen? Dan zoeken wij
jou!
Voor ons recruitment team is de Opdrachtgever op zoek naar ambitieuze recruiters! In deze functie ben je verantwoordelijk voor
het gehele recruitment proces met 1 doel: het plaatsen van IT professionals bij een van onze klanten. Dit doe je door nauw
samen te werken met het team van accountmanagers die verantwoordelijk zijn voor de sales. Je wordt dagelijks uitgedaagd om
de beste mensen aan te trekken op het gebied van IT. Dit doe je door actief te zoeken op LinkedIn, Monsterboard, Werk.nl. Je
weet de juiste kandidaten te werven en te selecteren door middel van de juiste vragen te stellen zowel tijdens een telefonische
kennismaking als face-to-face op ons kantoor. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het gehele recruitment proces door het
begeleiden van jouw kandidaten voor en na het interview en het opbouwen/onderhouden van relaties.
Dit bent jij
Je hebt minimaal een HBO diploma op zak
Werkervaring is een pré
Je vindt het leuk om telefonisch mensen te benaderen
Uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
Winnen is voor jou belangrijker dan meedoen
Doorzettingsvermogen, eagerness en gedrevenheid typeren jou
Je kan je vinden in onze kernwaarden: gedreven, doelgericht, oprecht, verbinden, empatisch en authentiek
Werken bij Opdrachtgever
Een hecht team met een winnersmentaliteit. Wij zijn succesvol in werving & selectie en detachering binnen de IT. In onze
benadering worden we gedreven door mensen en success, naast onze passie voor sport. Als team zijn we tot het uiterste
gemotiveerd om onze doelen te bereiken, dit altijd met respect voor fairplay en teamwork. Ons kantoor bevindt zich in
Amsterdam West, waarvan we vanaf de hoogste etage kunnen genieten van het uitzicht over Amsterdam en Schiphol!
We dagen je uit om te groeien. Alles uit jezelf te halen. Elke dag te leren van je collega’s. We vragen je af en toe uit je
comfortzone te stappen. We vragen je input en ervaringen te delen. Alles om het mooiste van jezelf te laten zien. Ons idee is
dat jij daar beter van wordt, maar onze organisatie en je teamgenoten ook.
Dit bieden wij
Een baan bij de Opdrachtgever betekent:
Goed, marktconform basissalaris
Commissie zonder limiet (ga ervoor!)
Opleidingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op social media gebied
Goede doorgroeimogelijkheden tot bijvoorbeeld senior recruiter, accountmanager of teammanager
Een gezellig team van collega’s die trappelen om kennis met je te maken é nom kennis met je te delen!
Team-incentives, zowel naar de zon van bijvoorbeeld Sevilla of de sneeuw in Gerlos
Een tafelvoetbaltafel, dartbord en tafeltennistafel om je energielevel tussendoor te verhogen

Locatie: Amsterdam / Opdracht: Vast dienstverband
Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de Opdrachtgever wordt voorgesteld,
bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden.
Wil je meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: marcel@olifantconsultancy of bel:
06-50237960

