Vacature Recruiter
Vakgebied: Interne vacature Eminent
Locatie: Rotterdam
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1602523

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Waar begin je aan als je bij ons komt werken? We houden van uitdagingen, van nieuwe dingen leren, van
ondernemen. Ambities waarmaken is iets wat je samen doet, vinden wij. Het zit in ons DNA. Alles draait om ieders
unieke talenten, daarom bestaat er bij Eminent ook geen vastomlijnd profiel. We geloven dat je het lekkerst werkt
wanneer je jezelf kan zijn. Juist ieders eigen manier van werken maakt ons team zo sterk. We leren van elkaar en we
ondersteunen en inspireren elkaar. Jij bent jij. En daarmee maak jij het verschil. Voor het team, voor je
opdrachtgevers, voor je professionals én voor jezelf. Je bepaalt je eigen succes. Je runt je eigen ‘toko’ op jouw manier
en ontwikkelt jezelf op een manier die bij je past. Jij bent in de lead en dat werkt lekker. Maar dat is niet voor iedereen
weggelegd. Bij ons is iedereen anders, maar we hebben allemaal een drive waar je u tegen zegt. We zijn ondernemers
met lef, sociale wezens, commerciële helden, creatieve doorpakkers. We zijn een team dat barst van talent en altijd
nieuw talent met dezelfde drive welkom heet.
Functieomschrijving
Als Recruiter werk je nauw samen met de Salesmanager. Waar onze Salesmanager de mooiste vacatures meebrengt,
zorg jij dat je de perfecte professional weet te vinden voor de job. Hoe doe je dit? Natuurlijk heb je talloze
professionele middelen tot je beschikking om de professional te benaderen. Maar met jouw overtuigingskracht en
creativiteit weet je pas echt professionals voor je te winnen. Vervolgens voer je samen met de Salesmanager een
intakegesprek met de professional. Na het gesprek heb je scherp waarom de professional de perfecte match is voor
de vacature; je weet dit vervolgens goed op papier te zetten. Samen met de Salesmanager maak je dus de perfecte
match tussen opdrachtgever en professional. Dit is het doel en de functie in een notendop, klinkt goed toch? Wil je na
verloop van tijd kartrekker worden in deze rol of de stap maken naar de functie van adviseur, bij ons kun je ambities
waarmaken!
Functie-eisen
Je hebt een HBO opleiding, bijvoorbeeld richting Psychologie, HR, hoger Hotelmanagement, Communicatie,
Secretaresse of aanverwanten. Je vindt het leuk om een verdiepende stap in de de arbeidsbemiddeling te maken, je
werkt graag met mensen en weet als geen ander de verbinding te maken. Herken jij jezelf in het Eminent DNA en krijg
je meteen al zin om aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Emma. Je CV opsturen mag altijd, maar een link
naar jouw LinkedIn profiel is voldoende.
Aanbod
Lekker salaris plus een teambonus!
Uitstekende pensioenregeling! Wij betalen jouw deel van de premie. Zo hou je nu maandelijks meer over om
leuke dingen te doen en zit je er op je oude dag toch warmpjes bij.
31,5 dag betaald verlof en de mogelijkheid om dagen bij te kopen als je een keer mooie plannen hebt.
Een uniek opleidingsprogramma, verzorgd door experts op verschillende vakgebieden.
Leuke ambitieuze collega’s waarmee je (zodra het weer kan) o.a. op teambuilding gaat! Bijvoorbeeld skiën in
Oostenrijk of een reis naar Dubai.

Georgia Koukolis
HR Adviseur
g.koukolis@eminentgroep.nl
06 - 41 13 20 45
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