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FIELDMANAGER
Herken jij de ambities van een ander binnen no time? Laat jij graag de carrière van
IT-Professionals tot bloei komen? Doe jij er alles aan om hem of haar hierin te
faciliteren? Ben jij een geboren en bovenal ervaren coach met een groot empathisch
vermogen, maar heb jij tegelijkertijd ook lef? Dan is deze functie als Fieldmanager
jou op het lijf geschreven!
Wat ga je doen als Fieldmanager?
Jij bent verantwoordelijk voor de begeleiding en coaching van onze IT-professionals.
Hierbij bezoek je hen minimaal een keer in de acht weken. Zo houdt je ook POPgesprekken om de ontwikkeling en ambities van de professionals in kaart brengen en
hun carrièrepad samen uit te stippelen. Natuurlijk horen hier dan ook na een half jaar
het functioneringsgesprek en na een jaar het beoordelingsgesprek bij. Wanneer de
professional klaar is bij de opdrachtgever heb je ook een eindevaluatiegesprek met
hem of haar, om zo de ontwikkelpunten en wensen in kaart te krijgen. Daarnaast
houd je je ook bezig met de aanname van nieuwe IT’ers. Jij sluit namelijk bij het
tweede sollicitatiegesprek aan en beslist mee over de instroom. Kortom, het is jouw
taak om de IT-professional te ondersteunen tijdens zijn loopbaan en hier het beste uit
te halen met als doel goed werkgeverschap, het behalen van de afgesproken KPI’s
en een mooie NPS score te realiseren.
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Als Fieldmanager:
Draag je zorg voor het carrièreplan van de IT-Professional, door middel van
uitstekende begeleiding en coaching;
Geef je loopbaanadvies met betrekking tot opleidingen;
Werk je samen met recruitment tijdens het aannameproces van nieuwe IT’ers;
Beperk je het ziekteverzuim, bij drie ziekmeldingen in één jaar voer je een
ziekteverzuimgesprek;
Breng je de behoeftes van de IT-professionals en bestaande klanten in kaart
en speel je daar samen met het Sales-team op in;
Neem je deel aan evenementen als de kick-off, introductiedagen en
teamuitjes.

Is de vacature van Fieldmanager iets voor jou?
Je hebt minimaal twee jaar werkervaring opgedaan op het gebied van Recruitment of
HR. Hierbij heb je verschillende gesprekstechnieken leren toepassen. Jij weet dan
ook goed om brede en oprechte interesse te tonen in jouw IT-professionals.
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Bovendien is het belangrijk dat je flexibel bent wat betreft reizen, idealiter woon je in
de omgeving van Utrecht. Op maandag werk je vanuit Naarden en de overige
werkdagen verdeel je je tijd over Rijswijk en Eindhoven (zodra we weer naar kantoor
mogen natuurlijk). Omdat jij samen met de IT-professional zijn loopbaan uitstippelt,
weet jij met enthousiasme het beste uit de mens te halen. Jij brengt dan ook veel
positieve energie met je mee.
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Ook beschik je over:
Een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur richting HRM of psychologie;
Een natuurlijke service- en oplossingsgerichte manier van werken;
Overtuigingskracht en een zakelijk bewustzijn;
Een groot empathisch vermogen;
Ervaring met arbeidsbemiddeling, IT of commercie (pre);
Woon je in omgeving Amsterdam, Utrecht of het Gooi.

Wat bieden wij jou?
Wil jij een werkgever die jou uitdaagt? Wij hebben voldoende uitdagingen in huis om
iedere dag afwisselend te maken! Bovendien ga je samenwerken met enthousiaste
en gedreven collega’s en is er de mogelijkheid om wekelijks mee te sporten met onze
bootcamp!
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Daarnaast bieden wij:
Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Afwisselende functie met veel verschillende opdrachtgevers en projecten;
Lease-auto, een laptop en een telefoon;
Uitstekende opleidingsmogelijkheden;
Super toffe (buitenlandse) incentives en heel erg veel gezelligheid!

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

