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CORPORATE IT RECRUITER 
 
Met jouw nieuwsgierige persoonlijkheid, sterke communicatieve skills en doelgroepkennis kun 
jij de beste kandidaten vinden en enthousiasmeren om een kop koffie met ons te drinken. 
Naast het hunten van potentiële kandidaten treed jij op als volwaardig advies- en 
sparringspartner richting de hiring managers. In nauwe samenwerking met de business pak jij 
de regie in het hele proces.  
 
 
Hoe dit er concreet uit ziet? 
Als Corporate IT Recruiter zorg je er voor dat je de doelstellingen van jouw business kent en 
weet je wat voor profielen er gezocht worden. Samen met de arbeidsmarktspecialist doe je 
onderzoek naar jouw doelgroep en beschrijf je in jouw recruitmentplan hoe jij jouw doel gaat 
realiseren.. Jouw stakeholdermanagementskills komen hier mooi van pas! Binnen 
Opdrachtgever is iedere collega net even anders en draagt op zijn eigen manier bij aan de 
organisatie. Samen met jouw collega recruiters en HR denk je bijvoorbeeld na over verbetering 
van de employee journey of hoe wij meer grip kunnen krijgen op werving via referrals.  
 
 
Van cloudstrateeg tot test automation engineer. Opdrachtgever levert de beste cloud- en 
testspecialisten. Op de cruciale plekken. En op het juiste moment. 
De wereld om ons heen verandert in razendsnel tempo. Oude zekerheden zijn niet zeker meer. 
Nieuwe kansen dienen zich aan. Binnen dit relatief kleine label (75 consultants) krijg jij als 
recruiter alle vrijheid om invulling te geven aan de groeiambities van Opdrachtgever. Je wordt 
betrokken bij de periodieke MT vergaderingen zodat je niet alleen maar uitvoert, maar ook 
meedenkt en zeker jouw stempel kunt drukken op strategische en tactische keuzes op het 
gebied van recruitment.  
 
 
Opdrachtgever is een organisatie met meer dan 25 verschillende bedrijven in 1 ecosysteem. 
Met ruim 1.750 collega’s verbeteren we met technologische oplossingen, kritische 
bedrijfsprocessen van onze klanten. We werken samen als het kan en hebben op het juiste 
moment de juiste mensen aan tafel.  
 
Jij: 
Jij bent te herkennen aan je scherpe mensenkennis, talent om de kern uit een boodschap halen 
en je kritische kijk op zaken. 
 
Vinden mensen je levendig? Of juist beheerst? Mag allebei, want verschil moet er zijn. Voor 
deze functie ben je vooral gedreven en ondernemend. Anderen zijn er al genoeg, dus blijf 
vooral lekker jezelf. Dat is alles wat we vragen. Alhoewel, als Corporate IT Recruiter heb je 
natuurlijk ervaring met: 
 
•    het creatief vinden en benaderen van de juiste kandidaten 
•    arbeidsmarktcommunicatie 
•    een ATS systeem 
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Voor deze functie heb je HBO werk/denkniveau. Aangevuld met minimaal 3 jaar werkervaring in 
een recruitmentrol. Ervaring als corporate recruiter is een pre, en binnen de IT heb je een flink 
streepje voor.  Verder beschik je over ijzersterke communicatieve skills, ben je stressbestendig 
en flexibel. 
 
 
 
Wat biedt de Opdrachtgever? 
In deze rol krijg je een contract voor 32-40 uur per week. Omdat wij erop vertrouwen dat jij 
uitblinkt als Corporate IT Recruiter bieden we daarbovenop: 
 
•    een salaris dat past bij je kennis en ervaring 
•    een contract voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband 
•    veel mogelijkheden om kennis uit te bouwen via cursussen, trainingen en opleidingen 
•    flexibele werktijden en thuiswerkmogelijkheden 
•    een leaseauto, telefoon en laptop zorgen ervoor dat je overal on the job kan zijn 
•    ontwikkeling van je kwaliteiten en vakkennis in een super ervaren team 
•    maandelijks een uitgebreide borrel met band of dj op het hoofdkantoor in Utrecht (zodra dat 
weer kan) 
•    mogelijkheden om te sporten samen met collega’s 
 
 

 
 

Interested? 

 

Locatie: Utrecht / 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 


