Wil jij onze klanten in de helpen met het realiseren van hun (groei)doelstellingen? Laat je
dan scouten door Scout!
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:
Project Manager Recruitment
Vanuit ons heerlijke kantoor in Druten richt Scout zich specifiek op dienstverlening voor
(franchise) organisaties. Wij begeleiden bedrijven bij het realiseren van hun (groei)
doelstellingen en stimuleren ontwikkeling en ondernemend gedrag. Ter uitbreiding van ons
team zijn we op zoek naar een ervaren recruiter die zich onderscheid door zich ook te
richten op soft skills, drijfveren en competenties van kandidaten. Wij adviseren en
ontzorgen onze klanten. We gaan een langdurige relatie aan waarin we het verlengstuk van
hun organisatie worden. De basis is vertrouwen!
Wat is je rol?
Als Project Manager Recruitment begeleid je de klant in diverse vraagstukken omtrent de
groei en ontwikkeling van de organisatie. Je durft kritische vragen stellen en door jouw
manier van communiceren beweeg je je makkelijk door de verschillende lagen van de
organisaties waarvoor je aan de slag gaat. Afhankelijk van het vraagstuk schakel je snel naar
de oplossingen kom je met een gedegen projectvoorstel. Of het nu gaat om een stukje
procesverbetering, coaching van kandidaten of de werving en selectie van nieuw talent, met
jouw ondernemende en servicegerichte houding bied jij de juiste oplossing voor de klant,
die je vervolgens ook zelf gaat implementeren.
Wie ben jij?
Je bent een betrokken, enthousiaste en ondernemende professional met humor en lef. Op
basis van gelijkwaardigheid, door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, krijg jij de
echte behoefte en de mogelijkheden op tafel. Je bent in staat om de ambitie van de klant te
vertalen naar de juiste oplossing. Daarnaast heb je een passie voor de groei en ontwikkeling
van mensen en organisaties.
Wat zijn de functie-eisen?
- HBO werk- en denkniveau;
- Tenminste 5 jaar ervaring als succesvolle recruiter;
- Je hebt een commerciële drive;
- Je bent nieuwsgierig en wil weten wat andere mensen (en vooral ook ondernemers)
drijft om verder te komen;
- Kennis van en ervaring met verschillende wervingskanalen (o.a. social media);
- Interesse en of affiniteit met ondernemerschap;
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
Wat bieden wij jou?
- Een uitdagende baan, met leuke collega’s op een prachtige authentieke locatie in
Druten;
- Een salaris dat past bij je kennis en ervaring;
- Een laptop en auto van de zaak;
- Alle vrijheid voor eigen initiatief, persoonlijke groei en ontwikkeling.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met
Ineke van Rooij via 06-48970272 of i.vanrooij@scoutgroep.nl.
Meer weten over Scout en je toekomstige collega’s?
Kijk dan op www.scoutgroep.nl

