In jouw rol als recruiter bied je ondersteuning bij het gehele wervings- en selectieproces en bij
diverse werkzaamheden op het gebied van recruitment
Je bent een aanpakker en weet waar de beste professionals te vinden zijn. Daarnaast weet jij wat hen
aanspreekt en hoe jij hen interesseert voor een (nieuwe) uitdaging in hun carrière.
Als recruiter bij G-Nius werk je veel zelfstandig en ben je o.a. verantwoordelijk voor de werving van
interim en vaste professionals. Daarnaast werk je nauw samen met de Business Managers binnen
ons team.
Het team:
G-Nius bestaat uit een team met enthousiaste Business Managers en recruiters die samen streven
naar het creëren van een win-win situatie voor zowel onze opdrachtgevers als professionals.
Binnen ons team heerst een informele maar professionele sfeer. We vinden openheid en
betrokkenheid belangrijk. We bieden je een zelfstandig functie binnen een jong en enthousiast team
waar eigen initiatieven vanzelfsprekend zijn. Wanneer je er even niet uitkomt staan je collega’s voor
je klaar om ondersteuning te bieden.
Wij vinden het belangrijk dat ons team een hecht team is. Daarom lunchen wij altijd samen. Na de
lunch lopen we een rondje door de binnenstad van ’s-Hertogenbosch om de middag weer vol goede
energie te beginnen.
Daarnaast organiseren wij leuke evenementen om elkaar, ook buiten kantoor, beter te leren kennen.
Wie zoeken wij:
•
•
•
•
•

Een doener die denkt in kansen en oplossingen.
Een gezellige, sociale collega met gezonde dosis humor.
Organisatorisch talent en handig met social media.
Je hebt een proactieve houding en je bent positief ingesteld.
Je bent met jouw enthousiasme en doorzettingsvermogen de kandidaten optimaal van
dienst.

Wat bieden wij jou:
•
•
•
•
•
•

Ongelimiteerde bonusregeling waar jezelf invloed op hebt;
Smartphone (vrije keuze); teamverband
Pensioenregeling;
Onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld zakenlunches;
25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag;
Een salaris dat wordt afgestemd op jouw ervaring.

Functie-eisen:
•
•
•
•

Hbo werk- en denkniveau.
Zowel in teamverband als individueel kan je goed presteren.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
In staat om onder druk prioriteiten te stellen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je
eigen (door)groei.

Heb je interesse in de vacature of wil je meer informatie, neem dan contact op met Leo Keller via
lkeller@g-nius.nl of via +31 (0)73 610 14.

