
 Talent Coördinator 

 Full-time - Amsterdam 

 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. 

 Wat ga je doen? 

 Als  Talent  Coördinator  ben  jij  verantwoordelijk  voor  het  neerzetten  én  uitvoeren  van  een  instroom  strategie  voor  een 

 specifiek  kandidaatprofiel  binnen  onze  doelgroep.  .  Dat  betekent  dat  jij  je  aan  de  ene  kant  inzet  voor  het  ontdekken  en 

 aantrekken  van  de  juiste  kandidaten.  Aan  de  andere  kant  houd  jij  je  bezig  met  de  kennismaking  met  kandidaten. 

 Daarnaast  draag  je  bij  aan  een  optimale  kandidaat  ervaring  door  de  juiste  opvolging  te  bieden  en  in  contact  te  blijven 

 met kandidaten nadat zij zich hebben verbonden aan de Studentflex community. Jouw taken zien er als volgt uit: 

 Ontdekken 

 ●  Jij hebt een groot (studenten)netwerk en vindt het leuk om jouw netwerk aan Studentflex te verbinden; 

 ●  Jij ontwikkelt jouw eigen specialistische mensenkennis binnen onze doelgroep; 

 ●  Jij  neemt  eigenaarschap  op  het  gebied  van  marketing  om  jouw  specifieke  kandidaatprofiel  aan  Studentflex  te 

 binden; 

 ●  Jij  zet  een  team  van  Flexers  (student-recruiters)  in,  motiveert  hen  en  werkt  nauw  met  hen  samen  om  de  juiste 

 kandidaten aan te trekken; 

 ●  Jij  bent  het  uithangbord  van  de  organisatie  en  vindt  het  leuk  om  Studentflex  te  vertegenwoordigen  op  events, 

 netwerkborrels en bij de uitvoering van de partnerships behorend bij jouw specialisme. 

 Kennismaken 

 ●  Jij  bent  verantwoordelijk  voor  het  voeren  van  telefonische  en  face  to  face  kennismakingsgesprekken  met 

 kandidaten die zich hebben ingeschreven bij Studentflex en op zoek zijn naar een (bij)baan; 

 ●  Jij bent een sparringpartner voor kandidaten en borgt dat zij het maximale uit hun potentieel halen; 

 ●  Jij adviseert de accountmanagers bij het maken van de juiste match tussen kandidaat en opdrachtgever; 

 ●  Jij  bent  hét  aanspreekpunt  voor  kandidaten  die  in  de  Studentflex  community  zitten  en  bouwt  een  duurzame 

 relatie met hen op; 

 Kortom  :  jij  bezorgt  de  kandidaat  een  optimale  ervaring  vanaf  hun  eerste  contact  met  Studentflex  en  maakt  zo  van  iedere 

 kandidaat een ambassadeur! 
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 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 vindt een kandidaat gedreven benadering belangrijk; 

 ●  Jij bent een organisatorisch talent; 

 ●  Jij  hebt  commercieel  inzicht,  ziet  kansen  om  bijvoorbeeld  nog  meer  kandidaten  aan  te  trekken,  en  wil  deze  graag 

 grijpen; 

 ●  Jij  voelt  je  verantwoordelijk  en  vindt  het  belangrijk  om  met  jouw  team  bij  te  dragen  aan  de  groei  van  de 

 organisatie; 

 ●  Jij hebt een visie waarbij de kernwaarden van Studentflex tot zijn recht komen: 

 ○  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; 

 ○  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  energie  om  resultaat  te  zien  van 

 jouw werken; 

 ○  Eigentijds,  je  wilt  het  op  jouw  manier  doen,  maar  hoort  graag  de  mening  van  anderen  en  bent  niet 

 bang om hierop te acteren. 

 ●  Jij hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en je wilt per direct aan de slag! 

 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. 

 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; 

 ●  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; 

 ●  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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