Altijd al in Recruitment willen werken? Start als Junior Recruiter bij Metechnica in Eindhoven!
Wat ga jij doen?
Je start bij ons in een leuke omgeving, waar je collega’s je op weg helpen in jouw nieuwe functie als
Junior Recruiter. Na jouw inwerkperiode bestaat ook de mogelijkheid om ook vanuit huis te werken.
In jouw eigen regio Eindhoven – ‘s-Hertogenbosch – Helmond ga je aan de slag om een netwerk op te
bouwen en te onderhouden met bedrijven en UWV’s, scholen, WerkgeversServicePunten (WSP) en
opdrachtgevers. Zo kun je bijvoorbeeld jongerenprojecten starten om schoolverlaters te
enthousiasmeren voor een baan in de techniek of bouw. Via je netwerk en online vind jij de juiste
kandidaat voor onze opdrachtgevers, voert intakegesprekken, stelt een profiel en cv samen en stelt
hen voor aan onze opdrachtgevers. Van tekenaar, lasser, verspaner, tot monteur installatie- of
elektrotechniek, de juiste match maakt wat jou drijft! Is de plaatsing eenmaal een feit, dan blijf jij
jouw kandidaat langere tijd coachen en denk je mee over zijn groei, bijvoorbeeld door scholing.
Ook werk je als Junior Recruiter in samenwerking met jouw collega arbeidsmarkcoaches uit het land.
Jij helpt jouw collega’s bij het online selecteren van kandidaten voor opdrachtgevers in de techniek
en bouw. Je voert (online) intakegesprekken, werkt een profiel uit en stelt deze daarna voor aan
jouw collega arbeidsmarktcoach uit een andere regio.
Wat bieden wij?
• Een leerzaam traject tot recruiter;
• Een goede balans tussen werk en privé;
• Een startsalaris tussen €2.250,- en €2.750,- bruto per maand op fulltime basis;
• Een telefoon en laptop van de zaak;
• Reiskostenvergoeding;
• Team van gezellige en behulpzame collega's;
• Een goede start binnen het recruitment vak met verschillende doorgroei- en
ontwikkelmogelijkheden.
Wat vragen wij?
• Een MBO+ / HBO opleiding of werkervaring;
• Je bent pro-actief, gedreven en een netwerker;
• Je hebt een passie voor mensen en bent resultaatgericht;
• Actuele kennis van MS Office;
• Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands;
• Een rijbewijs B
• Je bent 24-32 uur per week beschikbaar.
Hoe kun je solliciteren?
Wil jij graag werken als Junior Recruiter bij Metechnica vanuit Eindhoven?
Stuur een motivatie en CV naar info@metechnica.nl o.v.v. vacature junior recruiter.
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