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Recruiter Eindhoven (0-2 jaar werkervaring) 

 
In de rol van Recruiter werk je zelfstandig en ben je o.a. verantwoordelijk 
voor de werving van interim en vaste Professionals. Je werkt nauw 
samen met de Recruitment Consultants binnen het team. 
  

Onderstaande taken behoren tot je functie: 

• Searchen van kandidaten via het uitgebreide eigen netwerk, de 
database, maar bovenal gebruik je de online mogelijkheden zoals 
diverse jobboards, Linkedin, Google etc.; 

• (Voor)selectie van kandidaten d.m.v. telefonische en persoonlijke 
interviews, waarbij je in staat bent om een goed beeld te krijgen 
van de kandidaat; 

• Inplannen & voeren interviews met kandidaten; 
• Onderhouden van de website en het CRM/Recruitment systeem; 
• Schrijven of inspreken van aantrekkelijke vacatures; 
• Social media inzake recruitment; 
• Ondersteunen van de Recruitment Consultants en management. 

  

Werken bij Opdrachtgever: 

Betekent topsport bedrijven in de wereld van recruitment! 
Topsport is Teamwork en dat doe je bij Opdrachtgever. 
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Functie eisen: 

• Minimaal afgeronde MBO of HBO werk- en denkniveau; 
• Je bent commercieel ingesteld en resultaatgericht; 
• Je bent een teamplayer; 
• Je kunt werken met het MS Office-pakket; 
• Je bent communicatief vaardig, zowel in de Nederlandse als 

Engelse taal; 
• Woonachtig in de omgeving van Eindhoven. 
• Overige belangrijke competenties; sociaal, representatief, 

overtuigend en je hebt een sterk organiserend vermogen, 
mensgerichte benadering en oog voor sensitiviteit. 

  

Wat mag je van ons verwachten: 

• De leukste collega’s ooit waar je veel van kan leren; 
• Een kantoor in een inspirerende omgeving in het hart van de 

Nederlandse High Tech sector; 
• Uitdagend werk waar je helemaal in op kan gaan; 
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën; 
• Fijne informele werksfeer; 
• 26 vakantiedagen. Als je belooft dat je terugkomt na je verlof; 
• Prima salaris, goede bonusregeling en pensioenregeling; 
• Vrijmibo met een biertje / wijntje / Gin of frisje gepaard met een 

potje darts en gezellige praat. 
  
 

 

Locatie: Eindhoven / Opdracht: vaste dienst 

Check voor meer info over deze job www.olifantconsultancy.nl/vacatures Of 
stuur je cv naar marcel@olifantconsultancy.nl, dan neem ik direct contact 
met je op! 


