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Recruiter (direct omgeving Amersfoort)
Taken en verantwoordelijkheid
Bij Opdrachtgever hebben ze een mooie kans voor je als Recruiter. Samen met de Consultant
vorm je een zelfsturend team en zijn jullie het gezicht van Opdrachtgever in jullie eigen regio.
Teamwork, samen ondernemen en het zo optimaal mogelijk bedienen van opdrachtgevers en
professionals is jullie missie.
Je bent een pionier en in staat om geschikte professionals voor de opdrachtgevers te zoeken. En
daar moet je vindingrijk voor zijn. Je bezoekt samen met de Consultant de opdrachtgevers, zet de
vacatures uit, legt contacten en maakt de perfecte match tussen mensen binnen onze d-base en
de buitenwereld en andersom. Je hebt gevoel van verhoudingen en wat wel en niet past. Het
leven van de klik gaat over het vervullen van behoeften aan beide kanten. Je bent de kennishub
van kantoor.
Plenty kansen dus…
En ja, plenty kansen om te groeien, je bent zelf de limiet. Opdrachtgever is een snelgroeiende,
jonge organisatie die iedereen graag de kans biedt, zich te ontwikkelen. Zodra jij je hebt bewezen
als Recruiter dan kan een volgende stap zijn: Manager Resourcing. Hierbij stuur je een eigen
team van Recruiters aan.
Jij bent een Recruiter met:
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau
Je hebt een commercieel DNA
Je bent netwerker en communicatief sterk
Je bent woonachtig in midden Nederland
Enkele jaren werkervaring in de arbeidsbemiddeling is een pre
Je hebt ambitie en je wilt graag meegroeien met het bedrijf
Humor en incasseringsvermogen

Arbeidsvoorwaarden Recruiter
•
•
•
•
•
•
•

Een salaris met het beste bonussysteem uit de branche (uncapped!)
Werken in een omgeving waar humor en teamwerk net zo belangrijk zijn als geld
verdienen.
Super incentives, gezellige borrels.
Sporten in een luxe gym in werktijd.
Gerichte aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.
Begeleiding en ondersteuning van ervaren collega’s.
Een dynamische en professionele werkomgeving.
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Waar ga je werken?
De opdrachtgever van Olifant Consultancy is de specialist binnen de installatiebranche. Met een
zeer enthousiast en energiek team bedienen zij hun opdrachtgevers, veelal installateurs en
adviseurs. Hun kracht ligt bij hun specialisme, kennis van de markt en de consultants die zich
onderscheiden door een hoog kennisniveau.Naast hard werken is er tijd voor ontspanning en
gezelligheid. Daarnaast kun je snel carriere maken en deel je mee in de winst van de organisatie!

Locatie: directe omgeving Amersfoort / Opdracht: vaste dienst
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

