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JUNIOR RECRUITER
DIRECTE OMGEVING VAN AMSTERDAM
Als recruiter ben jij eindbaas voor het werven van IT-professionals. Je bent verantwoordelijk voor het gehele
proces, vanzelfsprekend heb je hierbij toegang tot een breed pallet aan wervingsinstrumenten.
Met jouw creativiteit en enthousiasme weet jij nieuwe wervingsbronnen aan te boren en geef je nieuw elan aan
onze arbeidsmarktcommunicatie. Als ambassadeur van opdrachtgever weet je unieke talenten te
enthousiasmeren over de kansen en mogelijkheden die zij bij ons krijgen. Daarnaast ben je het eerste
aanspreekpunt voor onze IT-professionals met betrekking tot vragen over opleiding, certificering en alle overige
HR zaken.
Wie zoeken we?
We groeien hard, op dit moment bestaat het team uit 7 collega’s, maar onze ambities zijn groot….. Daarom
zoeken wij een Recruiter als uitbreiding van ons gezellige team. Opdrachtgever vindt de waarden transparant,
energiek en betrokken belangrijk. Dat kan je van ons als werkgever verwachten en dat verwachten wij ook van
jou. Gevoel voor ondernemerschap is essentieel en daarnaast initiatief, gedrevenheid en flexibiliteit zijn
kernbegrippen om in deze markt die constant in beweging is voorop te lopen.
Bovendien vind je het leuk om een netwerk op te bouwen, ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van onze
medewerkers en zet je alles op alles om de juiste kandidaat te vinden. Jij stimuleert de IT-professionals om het
maximale uit zichzelf te halen. Tegelijkertijd krijg jij ook de begeleiding en coaching die nodig is om jezelf verder
te ontwikkelen zodat je in je werkomgeving maximaal kunt presteren.
Oh ja, kennis van ICT is niet noodzakelijk, hiervoor hebben we een eigen intern opleidingsprogramma ontwikkeld
zodat je snel up and running bent.
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Functie eisen
HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring als recruiter
Gedreven, innovatieve en ondernemende persoonlijkheid;
Commercieel ingesteld;
Administratief goed onderlegd;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Fulltime beschikbaar;
In bezit van een rijbewijs.
Wij bieden
Goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Leaseauto, laptop en telefoon;
Uitstekende opleidingsmogelijkheden.
Daarnaast bieden wij
Vast contract;
Pensioenregeling;
25 vakantiedagen;
8% vakantiegeld.

www.olifantconsultancy.nl
info@olifantconsultancy.nl

Onze visie
In een snel veranderende wereld met een toenemende discrepantie op de arbeidsmarkt wordt het steeds
belangrijker om meer te kijken naar de mens dan wat iemand heeft gedaan. Wij geloven in het selecteren
op basis van talent en persoonlijkheid, ook voor die mensen die minder makkelijk aan een nieuwe baan
komen. Wij kijken naar wat iemand kan en willen de intrinsieke motivatie en drijfveren laten aansluiten bij
de bedrijfscultuur waardoor er meer duurzamere arbeidsrelaties ontstaan. Het ondersteunen in de verdere
ontwikkeling van medewerkers is in onze visie een continu proces.

Locatie: omgeving Amsterdam / 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

