
 

VACATURE CORPORATE RECRUITER  
20-24 uur  

Een deskundige Corporate Recruiter voor een nieuwe, 

veelzijdige en brede functie in onze middelgrote 

organisatie met 85 medewerkers. 

 

Hoe ziet je werk eruit? 

Als Corporate Recruiter ben je verantwoordelijk voor het werven van nieuw talent. Je gaat 

proactief op zoek naar kandidaten die wat betreft kennis, competenties en interesses 

aansluiten bij Dikkedeur. Dit betekent dat jij bepaalt welke kanalen je inzet om de juiste 

kandidaten te bereiken. Verder bestaan je werkzaamheden uit: 

• Doen van de 1e selectie en voorstellen van de kandidaten aan de directie/manager 

• Het zijn van echte ambassadeur, die de kernwaarden van Dikkedeur uitstraalt 

• Zorgdragen voor de administratieve afhandeling 

• Actief als 1e aanspreekpunt voor de nieuwe collega en helpt hem/haar met het 

onboarding proces i.s.m. de assistent-manager 

• Medeverantwoordelijk voor een stukje marketing 

   

Wie ben jij? 

Van een Corporate Recruiter verwachten wij minimaal een afgeronde hbo- opleiding HR of 

P&O. Daarnaast breng je relevante recruitment ervaring mee. Ook verwachten wij: 

• Dat je het leuk vindt om verantwoordelijk te zijn voor het recruitment proces  

• De uitdaging aangaat om deze nieuwe functie van a tot z op te bouwen 

• Een open en vriendelijke houding hebt en gemakkelijk contact maakt met 

(toekomstige) collega’s 

• Dat je het geen probleem vindt om te pendelen tussen verschillende vestigingen 

(Rotterdam West en Kralingen) 

• Jouw beschikbaarheid voor 20-24 uur per week, bij voorkeur verspreid over 

4 tot 5 dagen (schooltijden bespreekbaar)  

                                                                                                                                                    

  Wij bieden: 

Een zelfstandige, uitdagende en afwisselende functie binnen een organisatie met korte lijnen 

waarin je werkt met enthousiaste collega’s en waar vernieuwing gewaardeerd wordt met 

aandacht voor jouw eigen professionele ontwikkeling. Daarnaast bieden wij: 

• Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband 

• Markt conform salaris  

• Een kortingsregeling voor kinderopvang bij Dikkedeur  

• Reiskostenvergoeding 

 

Heb je interesse? 

Mail dan je CV en korte motivatie naar e.vandalen@dikkedeur.nl 

of neem contact op met Esther van Dalen 010 820 87 65 / 06 361 630 54 
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