Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort

Junior Recruiter
Gedreven commercieel talent

Vacaturenummer: 1283

Vacature:
Kom jij ons team versterken? Wij zijn op zoek naar nieuwe collega's! Even voorstellen, wij zijn
Seven Oaks, Executive Search- en Detacheringsbureau voor hogeropgeleiden in de bouw- en
vastgoedsector. We zoeken een Junior Recruiter / Searcher Bouw en Vastgoed, die kan helpen bij
het zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor de openstaande vacatures. Jij hebt als
Searcher een goed oog voor de juiste kandidaat en weet hem/haar vervolgens te overtuigen om
op gesprek te komen. De volgende taken en verantwoordelijkheden horen bij jouw functie:

zoeken naar de juiste kandidaten en deze voorleggen aan de Recruiters;
telefonisch en online benaderen van potentiële kandidaten;
afspraken inplannen met de kandidaten voor een intakegesprek;
het onderhouden en uitbreiden van het bestaande netwerk;
de database compleet en juist houden en waar nodig bijwerken.

Functieprofiel:
Jij bent als Junior Recruiter / Searcher Bouw & Vastgoed de verbindende factor tussen
werkzoekende en consultant. Je werkt veel samen in een klein, hecht team. Ben jij de collega die
we zoeken? Dan ben jij een gemakkelijke prater en een energieke aanpakker, die altijd gaat voor
het beste resultaat! Je hebt een creatieve en assertieve persoonlijkheid en een sterk commercieel
instinct. Ervaring in een vergelijkbare functie is een duidelijke pre! Verder beschik jij over:

uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (harde eis);
een relevante afgeronde hbo-opleiding;
aanstekelijk enthousiasme en overtuigingskracht;
aantoonbare affiniteit met de bouw- of vastgoedsector;
goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
analytisch vermogen en behendigheid met de computer.

Bedrijfsprofiel:
Seven Oaks is een ambitieus Executive Search en Detacheringsbureau. Al sinds het jaar 2000
bemiddelen wij hogeropgeleide professionals binnen de Bouw(kunde), Projectontwikkeling,
Vastgoed en Architectuur. Vanuit ons kantoor in Montfoort (Utrecht), werken wij nauw samen met
topwerkgevers verspreid over een groot deel van Nederland! Met onze persoonlijke benadering
vinden we snel en effectief de perfecte match voor jou. We hechten veel waarde aan het
opbouwen van langdurige relaties en aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze
kandidaten en medewerkers.

Geboden:
Wij bieden je een leuke commerciële functie bij een ambitieus bedrijf. Kom werken in een
enthousiast team dat samen met jou wil gaan voor de beste resultaten! In deze functie help jij
mensen aan een nieuwe baan die goed bij ze past. Jij hebt als Junior Searcher Vastgoed &
Ontwikkeling goede doorgroeimogelijkheden. Daarnaast:

T 085-7607860
E info@sevenoaks.eu
I www.sevenoaks.eu

investeren wij graag in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling;
ontvang je naast je salaris bonussen via een uitstekende, uncapped regeling;
de mogelijkheid om, naast de standaard 30 dagen, extra vrije dagen te kopen;
een prettige werkomgeving met lekkere koffie en vers fruit.

Keizerstraat 24-26,
3417 EB Montfoort
Reageren:
Ben jij geïnteresseerd in bovenstaande functie en herken jij jezelf hierin? Solliciteer dan direct!
Wij sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en geven je inzicht in de eventuele
vervolgstappen.
Seven Oaks bv
Keizerstraat 24-26
3417 EB MONTFOORT (U)
T +31 (0)85 760 78 60
Heb je een vraag over deze vacature of wil je meer informatie? Neem dan 24/7 contact op met
Piet Middelbrink via +31 (6) 15053396.
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