
Flexer - Student Recruiter

16 uur per week - Flexibel

Studentflex groeit, zelfs in deze tijd! Of, juist in deze tijd; wij zijn namelijk een organisatie die vanuit oprechte interesse

investeert in een duurzame relatie met elkaar, de opdrachtgever én de student. Een uitzendbureau dat verder kijkt dan

het CV, iedereen heeft zijn eigen verhaal, jij toch ook? Met deze persoonlijke aanpak begeleiden wij gemotiveerde

studenten en werken wij met veel plezier samen met ambitieuze organisaties zoals UberEats, Adyen, Vandebron, Getir

en veel start-ups in de randstad. Door jouw en ons netwerk te bundelen helpen wij elkaar verder!

Als Flexer ben jij onmisbaar voor het vinden en selecteren van de juiste kandidaten voor onze klanten. Daarnaast werk je

mee aan eventuele projecten en bezoek je events voor studenten met een brede interesse en achtergrond.

Wat ga je doen?

● Jij houdt je bezig met de werving en instroom van gemotiveerde studenten met uiteenlopende

studieachtergronden en staat nauw met hen in contact;

● Jouw netwerk, social media en een proactieve houding staan centraal om de juiste studenten te werven;

● Jij bent het uithangbord van de organisatie en zal hiervoor ook events en netwerkborrels bezoeken;

● Jij werkt mee aan projecten en samenwerkingen die de instroom van gemotiveerde studenten bevordert;

● Jij wordt specialist van een bepaald type student binnen onze doelgroep met behulp van een team bestaande uit

Talent Coördinator(s) en Accountmanager(s). Samen zorgen jullie ervoor dat deze groep goed wordt

vertegenwoordigd binnen de Community;

● Heb jij na een tijd behoefte om jouw verantwoordelijkheden uit te breiden? We kijken graag samen naar de

doorgroeimogelijkheden!

Wie ben jij?

Onze organisatie staat voor  oprechte interesse in elkaar. Jij bent oprecht geïnteresseerd in het verhaal van de ander en je

krijgt er energie van om mensen te verbinden en verder te helpen.

● Jij hebt een groot netwerk onder jouw medestudenten en zet dit graag in;

● Jij bent niet bang op mensen af te stappen en contacten te leggen;

● Jij bent commercieel ingesteld en krijgt energie van streven naar doelen;

● Jij bent beschikbaar voor minimaal 16 uur in de week. Deze uren zijn flexibel in te delen;

● Affiniteit met HR en/of commerciële ervaring zijn een pré.

Wat bieden wij?

De cultuur van Studentflex is jong, ondernemend en dynamisch. Werken bij ons betekent werken in een ambitieuze,

mensgerichte en humorvolle omgeving 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.
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Daarnaast bieden wij:

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

ruimte te geven om te excelleren;

● Veel vrijheid om je eigen creatieve manieren van werven te bedenken en zelf uit te voeren;

● De ruimte om events te organiseren / bijwonen die zowel goed zijn voor jouw netwerk als voor die van

Studentflex;

● De mogelijkheid om door te groeien binnen onze organisatie;

● Een bruto uurloon van 11,50 euro, exclusief reserveringen;

● Flexibel in te delen uren waarbij je kan werken in een van onze kantoren naar keuze of vanuit huis;

● Benieuwd naar wie wij zijn? Kijk op: www.studentflex.nl/team.

Ben je enthousiast?

Wij komen graag met jou in contact! Hilde vertelt je graag meer over de vacature en is te bereiken via 06-42207412 of

hildewillemsen@studentflex.nl.
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