Albron voegt met eten en drinken sfeer en smaak toe. Je vindt Albron overal en overal anders.
Op universiteiten zijn zij de ontmoetingsplek voor studenten en in kantoren voor collega’s. In
winkelstraten de hotspot met Starbucks en Coffeecompany, de huiskamer van Anne&Max en
het avontuurtje bij Frites Affairs. Op de TT in Assen zijn ze de pitstop voor vrienden, in Center
Parcs het ongedwongen familierestaurant en in ziekenhuizen de gezonde adviseur met een
bord vol beterschap. En dat is nog maar een greep.
Albron heeft de ambitie om in 2025 dagelijks 250.000 gasten te laten genieten van lekker,
gezond, duurzaam en betaalbaar eten en drinken.
Zij zoekt ter versteviging en uitbreiding van het recruitmentteam naar een:
Corporate Recruiter campus en social return
Als corporate recruiter ben je het visitekaartje voor de collega’s van de toekomst met én
zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Je bent de schakel tussen de kandidaten en jouw
collega’s. In deze functie ben je bezig met de werving en (voor)selectie van onze toekomstige
collega’s die een stage/leerwerkplek/traineeship of vaste job zoeken in een van de
bedrijfsrestaurants of horeca locaties zoals Center Parcs, Coffeecompany, The Green House,
Anne & Max en nog veel meer!
Binnen Albron bestaat het recruitmentteam uit 6 collega's met ieder zijn kennis en ervaring.
In de rol van recruiter werk je zelfstandig, met het team spar je wekelijks over waar jullie de
komende tijd op gaan focussen.
Wat ga je doen?
• Relaties bouwen en onderhouden met de verschillende onderwijsinstellingen (MBO &
HBO) en gespecialiseerde participatie partijen
• Het ontwikkelen/uitrollen van Campus & Social return beleid en jaarplannen
• Je bent een sparringpartner voor collega’s en opdrachtgevers omtrent Social return
vraagstukken
• Schrijven van vacatureteksten voor nieuwe locaties en het screenen van cv’s om de
juiste kandidaat te selecteren
• Eindverantwoordelijk voor het vervullen van de stage & social return vacatures
• Werven van stagiairs & young professionals via o.a. social media campagnes en het
bezoeken van (online)beurzen
Wat zoeken wij in jou?
• Een afgeronde hbo–opleiding (Hotelmanagement is een pre) en je bent 38 uur per
week beschikbaar
• Enkele jaren werkervaring bijvoorbeeld als recruiter of account coördinator
• Affiniteit met de doelgroep Campus en Social return
• Je bent communicatief vaardig, hebt een goed ontwikkelt empathisch vermogen en
presenteren vind je een feestje
• Passie voor eten, drinken, gastvrijheid & sociaal ondernemen

Wat bieden wij je aan?
• Salarisindicatie: € 3.000 - € 3.600 bruto per maand op fulltime basis
• 25 vakantiedagen + een tegemoetkoming in jouw reiskosten
• Flexibele werktijden; je deelt zelf je eigen week in
• Laptop en telefoon
• Mogelijkheid om thuis te werken
• Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
In team recruitment wordt hard gewerkt, veel gelachen en samen met je collega’s Aniek,
Suzanne, Eva, Arthur, Francy en meerdere stagiairs kom je iedere maand een stapje verder.
Meer weten over deze mooie uitdaging met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling?
Albron heeft ervoor gekozen om het sollicitatietraject uit te besteden aan Scout. Meer
informatie over de functie of direct solliciteren kan direct via Angelique de Rond per mail:
a.derond@scoutgroep.nl of telefonisch via 06-50979565.

