
Recruitment Consultant

Full-time - Amsterdam

We zoeken een Recruitment Consultant die de ambitie heeft om zich te ontwikkelen tot de allerbeste sparringpartner

voor kandidaat & opdrachtgever. Iemand die oprechte interesse heeft in anderen én een nieuwsgierig blik. Met het oog

op de snelle groei van High Potential Academy zijn we bovendien op zoek naar kandidaten met doorgroeipotentieel en

de  ambitie om, indien succesvol, snel door te pakken naar een leidinggevende positie.

We creëren voor jou zo de perfecte mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen: verken ons netwerk, zoek mensen op,

neem kennis tot je, lees relevante literatuur en voer wekelijkse gesprekken met de Lead Recruitment Consultant over

zowel de operatie als jouw persoonlijke ontwikkeling. We bieden je een prettige, professionele en op verbetering gerichte

samenwerking met jouw collega’s op community building, recruitment en innovatie van onze dienstverlening.

Wat ga je doen?

Om onze opdrachtgevers te kunnen voorzien van toptalent, zijn we ter uitbreiding van ons team op zoek naar een

Recruitment Consultant. Als Recruitment Consultant is het jouw doelstelling om talent te verbinden met onze

opdrachtgevers. Hiervoor krijg je volle eigenaarschap en vertrouwen binnen een team dat veel ervaring heeft en het

nodige jeugdige enthousiasme om HPA het allerbeste talentontwikkeling- en recruitmentbureau van de wereld te

maken.  Je krijgt alle steun, vrijheid en vertrouwen om onze doelstellingen waar te maken op jouw manier.

Als Recruitment Consultant rapporteer je aan de Lead Recruitment Consultant en werk je nauw samen met twee Senior

Associates die jou ondersteunen in het sourcen van kandidaten. Daarnaast zal je ook veel samenwerken met de General

Manager en met het Business Development Team (dat verantwoordelijk is voor acquisitie).

● Belangrijkste taken & verantwoordelijkheden

○ Recruitment: je bent verantwoordelijk voor recruitment vraagstukken bij de aan jou toegewezen

opdrachtgevers: van klantgesprek tot plaatsing;

○ Jij zorgt ervoor dat de behoefte van de klant helder is en weet welke strategie we moeten toepassen

om tot de juiste match te komen;

○ In samenwerking met de Senior Associates ga je op zoek naar geschikte kandidaten en je gaat met hen

in gesprek over hun ambities;

○ Zie je een match? Je introduceert de kandidaat bij je opdrachtgever en zorgt voor een goede

afstemming en begeleiding van het sollicitatieproces;

○ Wanneer de kandidaat gestart is, onderhoud je nauw contact: je hoort graag hoe de kandidaat zich

ontwikkelt in zijn/haar (nieuwe) functie.

Wie ben jij?

We zoeken een Recruitment Consultant die de ambitie heeft om zich te ontwikkelen tot de allerbeste sparringpartner

voor kandidaat & opdrachtgever. Iemand die oprechte interesse heeft in anderen én een nieuwsgierig blik. Met het oog

op de snelle groei van High Potential Academy zijn we bovendien op zoek naar kandidaten met doorgroeipotentieel en

de  ambitie om, indien succesvol, snel door te pakken naar een leidinggevende positie.
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We creëren voor jou zo de perfecte mogelijkheid om je persoonlijk te ontwikkelen: verken ons netwerk, zoek mensen op,

neem kennis tot je, lees relevante literatuur en voer wekelijkse gesprekken met de Lead Recruitment Consultant over

zowel de operatie als jouw persoonlijke ontwikkeling. We bieden je een prettige, professionele en op verbetering gerichte

samenwerking met jouw collega’s op community building, recruitment en innovatie van onze dienstverlening.

● Functionele criteria

○ HBO/WO werk- en denkniveau;

○ 0 - 2  jaar werkervaring;

○ Ervaring in het HR werkveld, bijvoorbeeld arbeidsbemiddeling/recruitment is een pré;

○ Ervaring met projectmatig werken.

● Persoonlijke competenties

○ Ondernemend: je trekt de kar en voelt je op en top betrokken bij onze doelstellingen en toont dat in

jouw acties;

○ Verbindend: je wilt mensen met elkaar in contact brengen en krijgt er energie van om resultaat te zien

van jouw  werken;

○ Kritisch: je bent ervan overtuigd dat een positief mensbeeld gecombineerd met een kritische

benadering mensen verder brengt. Je bent niet bang om het ongewenste antwoord te geven en praat

niemand naar de  mond;

○ Eigentijds: je wilt het op jouw manier doen, maar hoort graag wat anderen ergens van vinden en bent

niet bang om hier op te acteren.

Wat bieden wij?

Onze cultuur is ondernemend en dynamisch. Werken bij ons betekent werken in een ambitieuze, mensgerichte en

humorvolle omgeving en met een duidelijke missie en visie. Maar ook werken in een omgeving waarin je

verantwoordelijk bent voor je eigen succes. De weg is vrij om zaken op te pakken waar jij energie van krijgt en waarin jij je

wil ontwikkelen. Daarnaast bieden wij

○ Goede arbeidsvoorwaarden;

○ Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast voor 40 u/wk;

○ Individueel trainingsbudget en/of deelname aan intern trainingsprogramma;

○ Variabele beloning gekoppeld aan prestaties van de organisatie;

○ De mogelijkheid om je tijdens werktijd maatschappelijk in te zetten via onze MVO-partner Jinc;

○ Te gekke team activiteiten zoals jaarlijks een kerstlunch, ski trip, inspirerende teamdag en vele gezellige

borrels;

○ De mogelijkheid om hybride te werken: 50/50 kantoor/waar jij wilt, incl. thuiswerk faciliteiten;

○ Een divers team met meningen, ideeën en een enorme drive om samen het verschil te maken en elkaar

de ruimte geven om te excelleren. Benieuwd naar wie wij zijn? Kijk op:

https://www.hipoacademy.nl/werken-bij/

Ben je enthousiast?

Wij komen graag met jou in contact! Reinier vertelt je graag meer over de vacature en is te bereiken via 06-29051766 of

reinierbrouwer@hipoacademy.nl.
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