Corporate Recruiter HR
“ Ondernemende enthousiaste werving & selectie specialist die van bouwen houdt”
(0,7 fte / 28 uur)
De uitdaging
Het is een nieuwe, uitdagende functie met veel ruimte voor eigen initiatief om recruitment en
arbeidsmarktcommunicatie binnen Nyenrode Business Universiteit op te zetten en verder te
professionaliseren.
De Corporate Recruiter HR heeft een visie op het gebied van (strategisch) recruitment en is
belast met het initiëren, (mede) ontwikkelen en implementeren van het recruitmentbeleid.
Anderzijds is het ook een functie die “midden in de operatie staat” en waar het operationele,
dagelijkse recruitmentwerk deel van uitmaakt. Je adviseert en ondersteunt de managers in alle
aspecten van het werving- en selectieproces.
Waar het om gaat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Als Corporate Recruiter HR fungeer je als aanspreekpunt, expert en sparringpartner
voor managers, kandidaten, HR collega’s en externe contacten voor recruitment en de
arbeidsmarkt (-communicatie).
Samen met de HR collega’s ondersteunen van de managers bij het opstellen van
wervende vacatureteksten en het uitzetten van vacatures.
Het zoeken en benaderen van kandidaten en verzorgen van de eerste selectie.
Coördineren van recruitmentprocessen- en procedures.
Opzetten, inrichten en realiseren van de Nyenrode recruitmentstrategie, processen en
middelen.
Signaleren van kansen, trends en nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en deze
vertalen naar de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere
arbeidsmarkt-ontwikkelingen, doelgroepen en netwerken, arbeidsmarktcommunicatie,
recruitment-tools en (social) media.
Een netwerk van (mogelijk) geïnteresseerde (potentiële) medewerkers opbouwen,
onderhouden en beheren.
Zorgen voor een aantrekkelijk werkgeversprofiel en eenduidige communicatie hiervan
via de in te zetten arbeidsmarktcommunicatie kanalen.
Maken, bewaken en evalueren van afspraken met leveranciers.

Wie ben jij?
•
•
•

Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO/WO opleiding.
Aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) en behaalde successen in de functie van
Corporate Recruiter.
Ook heb je ervaring in het opzetten en inrichten van recruitment en
arbeidsmarktcommunicatie binnen een bedrijf en heb je een duidelijke visie op
recruitment.
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•
•
•
•
•
•
•

Kennis over selectie-instrumenten, arbeidsmarktcommunicatie, recruitment tools en de
verschillende wervingskanalen. Je bent op de hoogte van de laatste trends en
ontwikkelingen op het gebied van recruitment.
Je beschikt over de volgende competenties: luisteren, creatief met vraagstukken, zelfstartend, ondernemend, resultaatgericht, flexibel en continue willen verbeteren.
Communicatief en sociaal zeer vaardig, je hebt mensenkennis en bent een
gesprekspartner op diverse niveaus.
Je weet verwachtingen goed te managen.
Je hebt affiniteit en ervaring met het meetbaar maken van (recruitment) resultaten.
Uitstekende beheersing (zowel mondeling als schriftelijk) van de Nederlandse en
Engelse taal.
Enthousiasmerend, representatief en dienstverlenend. Je fungeert als “visitekaartje”
namens Nyenrode.

Wie zijn wij?
Afdeling
De afdeling HR beweegt zich op het snijvlak van organisatiedoelstellingen, organisatiecultuur
en externe ontwikkelingen. Het HR team, dat uit 6 professionals bestaat, is verantwoordelijk
voor de reguliere HR dienstverlening en voor de ontwikkeling en inrichting van het HR beleid.
De Corporate Recruiter maakt onderdeel uit van het HR team en rapporteert aan het Head of
Human Resources.
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit heeft als missie om de maatschappij te dienen door de vorming
van verantwoordelijke leiders en professionals. Nyenrode is een kleinschalige, persoonlijke
privé-universiteit, in 1946 opgericht door en voor het bedrijfsleven en met een internationale
oriëntatie. Nyenrode Business Universiteit biedt degree en executive education-opleidingen aan
op het gebied van business, management, accountancy en controlling en verzorgt ook
onderzoek binnen deze vakgebieden. Uitgangspunt in het handelen van de universiteit zijn de
kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship. De ambitie van Nyenrode is om in
2020 bij de top 20 van Europese business schools te horen.
Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.
Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring bieden wij een passend salaris. Deze functie kent een
minimum salaris van € 2.452,-- en een maximum van € 3.890,-- bruto bij een fulltime
dienstverband (schaal 10). Dit is een voorlopige inschaling. De definitieve inschaling moet nog
uit functiewaardering blijken.
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Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae.
Persoonlijk contact vinden wij bij Nyenrode erg belangrijk. Een kort introductiefilmpje waarin
jij jezelf voorstelt, wordt erg op prijs gesteld. Stuur dit alles naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Amanda Rooden, Head of
Human Resources, a.rooden@nyenrode.nl of 0346-291522.

Sluitingsdatum: 26 januari 2017
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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