Recruiter/resource professional gezocht
Wij zoeken een collega! Wordt jij onze nieuwe Recruiter/Resource professional bij ResidentieProfs?
In de functie van Recruiter heb je een veelzijdige functie waarin je verantwoordelijk bent voor het
werven en selecteren van juridische professionals. Je werkt samen met het team om de juiste match
te maken tussen de juridische professional en de vacature. Concreet kun je denken aan de volgende
werkzaamheden:
-

Werving en selectie van juridische professionals
Schrijven van vacatureteksten
Sollicitatiegesprekken voeren

Wie zijn wij?
Vanuit ons mooie kantoor in hartje Den Haag werken wij voor verschillende organisaties, groot en
klein. Rijksoverheid, verschillende gemeentes, provincies, uitvoeringsorganisaties, banken en
ziekenhuizen. Wat wij precies doen? Een juridisch vraagstuk, verlegen om een oplossing. Ambitieuze
juristen, gebrand hun expertise te etaleren. De jurist zijn of haar tanden in het vraagstuk laten
zetten. Dat is kort gezegd waar het bij ons om gaat. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Voor
consultancyopdrachten, voor interim en alles wat ertussen zit. Het klinkt simpel. De praktijk is
weerbarstiger, maar dat is nou net waar wij ons als een vis in het water voelen.
Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•

Iemand met minimaal een HBO diploma en uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Een schrijver van wervelende teksten
Een talent voor werken onder druk en incasseringsvermogen
Relevante recruitment ervaring (stage ervaring is voldoende)
Iemand die niet in het spreekwoordelijke “recruitershokje” geplaatst wilt worden maar liever
een duizendpoot is.

Niet geheel onbelangrijk, we hebben je ook iets te bieden:
•
•
•
•
•
•
•

Marktconforme arbeidsvoorwaarden
Thuiswerkmogelijkheden
Uitdagend werk
Voldoende begeleiding
Ruimte voor initiatief en ideeën, of je hier nu een week of 3 jaar werkt, daar staan we altijd
voor open
Enthousiaste en gedreven collega’s
Het motto bij ResidentieProfs is “work hard-play hard”.

Heb je interesse of zou je meer over ons of de functie willen weten dan praten we je graag verder bij.
Ook voor reacties kun je contact opnemen met Danielle Spanjers via

daniellespanjers@residentieprofs.nl of 06-22974343. Als vanzelfsprekend zal je sollicitatie
vertrouwelijk behandeld worden.

