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RECRUITER 
 

Heb je ervaring met recruitment en op zoek naar een volgende stap, waarbij je veel 
verantwoordelijkheden krijgt om écht verschil te maken. Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Wat ga je bij de opdrachtgever doen 
 

Samen met 8 collega’s pak je veel verschillende opdrachten op. Je spreekt kandidaten en 
opdrachtgevers en probeert deze met elkaar te koppelen. Ook intern ben je continu bezig met het 
verbeteren van onze processen, kijk je op een innovatieve manier naar het aantrekken van 
toptalenten. En krijg je de ruimte om nieuwe kansen in de markt te ontdekken en op te pakken. 

ü Het identificeren en binden van talent op basis van individuele kennismakingsgesprekken. Je 
selecteert professionals op verschillende niveaus (van junior professionals tot ervaren senior 
managers voor verschillende opdrachtgevers veelal binnen de consultancy markt. 

ü Daarnaast begeleid je deze professionals intensief met de voorbereiding op hun 
gesprekken, help je mee met krachtig opstellen van CV’s en ben je een volwaardige 
sparringpartner in de keuze richting een nieuwe baan. 

ü Actief onderhouden van je netwerk is een must 
ü Ben je continu bezig met het onderhouden van klant contacten, doe je 

onderhandelingen over voorwaarden en signaleer je nieuwe business development 
kansen. 

 
Wie zijn wij 

 

Opdrachtgever 
Het werven van professionals lijkt steeds meer op het werven van nieuwe klanten. Het draait om de 
vraag wat een toekomstige medewerker wil en wat ze te bieden hebben. Het is de kunst om dit 
helder en krachtig uit te dragen. Employer branding wordt hiermee steeds belangrijker. Maar hoe 
kom je tot een aantrekkelijk werkgeversmerk? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie aantrekkelijk 
is, zodra je deze onder de aandacht brengt bij een kandidaat? Dit zijn de vraagstukken waar wij 
ons dagelijks mee bezig houden. 

Dit doen wij in twee vormen, afhankelijk van de behoefte van de klant.  
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Search & Selectie: 

Met Search & Selectie staan wij voor matching op maat: 
ü Hoogwaardige instroom van kandidaten die matchen op skills en fit met het bedrijfs DNA. 
ü We zijn continu op de hoogte van alle ins en outs in met name de consultancy branche en 

willen dan ook een volwaardige gesprekspartner zijn, die waarde toevoegt aan het 
matching proces. 

ü Begeleiding in het hele wervingsproces, we houden de kandidaat enthousiast gedurende 
het  traject en ondersteunen bij de cruciale beslismomenten. 

 
Recruitment Process Outsourcing (RPO): 
Zodra een klant behoefte heeft aan een slag in professionalisering of een ambitieuze 
groeidoelstelling? Dan biedt RPO een uitkomst, hierbij wordt één van onze recruiters direct en op 
locatie bij de klant ingezet ingezet. 

ü Recruitment wordt in de volledige breedte opgepakt; instroom van nieuw talent, succesvolle 
employee branding, onboarding van nieuwe werknemers. 

ü Met als doel sterke en goed functionerende teams te vormen, die de juiste expertise 
en innovatiekracht bezitten waar de organisatie behoefte aan heeft. 

 
 

Grote topics waar wij ons op focussen zijn Transformatie, Digitalisering, Proces, Change en 
Data analytics. 

 
Wie ben jij 

Je bent een ambitieuze en resultaatgerichte professional die beschikt over doorzettingsvermogen, 
sterke communicatieve vaardigheden en een proactieve werkhouding. Van nature ben jij 
nieuwsgierig en weet je structuur aan te brengen. Uitgesproken, daadkrachtig en kwaliteitsgericht. 
Wat is vereist? 

ü Minimaal een relevante hbo of wo studie afgerond.  
ü Je hebt enige werkervaring op het gebied van Recruitment en houdt de 

ontwikkelingen op het vakgebied en de arbeidsmarkt bij. 
ü Je hebt ervaring met sourcing, recruitment marketing en relatiebeheer. 
ü Je kunt project- en planmatig werken. 
ü Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling 

als schriftelijk. 
 

Wat bieden wij jou? 
 

ü Een ontwikkeling op maat 
ü Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
ü Een gezellig, hardwerkend en ambitieus team; 
ü Een compleet verzorgde lunch en regelmatige borrels. 

 
Locatie:  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 


