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RECRUITMENT CONSULTANT IT
kantoor Schiphol Rijk
Opdrachtgever is een professionele recruitment organisatie, met kantoren in
Eindhoven en Schiphol-Rijk, die zich concentreert op de IT/Secuity/Technology en
Finance arbeidsmarkt.
Functie omschrijving:
In de rol van Recruitment Consultant IT ben je verantwoordelijk voor de bemiddeling
van IT kandidaten en het op- en uitbouwen van je klantenkring door middel van
acquisitie. Met grote gedrevenheid en creativiteit benader je kandidaten en
opdrachtgevers. Voor hen ben je een professionele gesprekspartner op het gebied
van arbeidsbemiddeling.
Naast de commerciële activiteiten ben je verantwoordelijk voor de instroom van
hoger opgeleid personeel die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging en treed je op
als sparringpartner voor jouw klanten en kandidaten. Voor kandidaten ben je een
enthousiaste gesprekspartner, die duidelijkheid schept en hen begeleidt bij hun eigen
ontwikkeling. Jouw succes behaal je door succesvol kandidaten te selecteren voor
uitdagende detacheringsprojecten en vaste wervingsvacatures en jouw klanten te
voorzien van passende recruitment oplossingen.
Redenen om voor deze job te kiezen:
Opdrachtgever is een recruitment organisatie met een klantportfolio waar we enorm
trots op zijn. Jouw bijdrage in het werven van toptalent helpt ons kantoor groeien. Je
zal dus direct resultaat zien van je werk!
Functie eisen:
Als Recruitment Consultant IT voldoe je aan de volgende eisen:
• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;
• Een ondernemersmentaliteit, commercieel ingesteld en resultaatgericht;
• Overige belangrijke competenties; sociaal, communicatief, representatief,
overtuigend, mensgerichte benadering en oog voor sensitiviteit;
• Minimaal 1/2 jaar ervaring als Recruiter, Intercedent of Accountmanager bij
voorkeur binnen de IT detachering en/of werving en selectie.
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Arbeidsvoorwaarden
Je verdient een marktconform salaris. Daarnaast krijg je bij Opdrachtgever een
uitdagende werkomgeving. Jouw persoonlijke ontwikkeling is voor ons van groot
belang, daarom krijg je een uitgebreide inwerkperiode met persoonlijke training en
begeleiding on-the-job.
Ook bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:
• 26 vakantiedagen;
• Auto van de Zaak;
• Laptop en mobiele telefoon;
• Aantrekkelijke bonusregeling;
• Je komt te werken in een enthousiast, klein team waarin veel lol wordt
gemaakt (net zo belangrijk als hard werken!);
• Veel verantwoordelijkheid.

Locatie: Amsterdam / 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!

