Stagiair Recruitment
Functieomschrijving
Ben jij een sociaal, gedreven en een echte aanpakker? Dan is deze stage iets voor jou! Je gaat bij
Bright Professionals aan de slag als stagiair op de recruitmentafdeling. Als stagiair recruiter zoek je
naar de juiste kandidaten voor de juiste opdracht. Als je een geschikte kandidaat hebt gevonden,
neem je telefonisch contact op om de opdracht telefonisch doornemen. Je vindt het hierbij leuk om
te vragen naar iemands achtergrond en naar de wensen voor een toekomstige baan. Is het een
match? Dan mag je deze persoon aanbieden bij de opdrachtgever. En heb je iemand geplaatst, dan
profiteer jij daar zelf ook van mee met een bonus!
Naast het recruiten, kun je je creativiteit kwijt in het schrijven van wervende vacatureteksten voor op
de website. Ook laten we je graag zien, hoe wij ons onderscheiden van andere recruitmentbureaus.
Kortom, je krijgt de ideale kans om een kijkje in de keuken te nemen bij een groeiende start-up waar
geen dag hetzelfde is.

Stagiaire aan het woord
Vanaf het begin voelde ik me meteen op mijn plek bij Bright Professionals. Op mijn eerste dag kreeg
ik meteen een auto mee van de zaak (ze hadden hem over) die ik ook privé mocht gebruiken wat
natuurlijk super chill is.
De collega’s zijn allemaal ook jong waardoor het altijd gezellig is op kantoor.
In de pauze wordt er getafeltennist en kan je desnoods nog even een rondje lopen. Je bent tijdens je
werkzaamheden veel met mensen in contact, dat betekent dat het nooit saai is.
Iedereen staat voor je klaar en wil je met alles helpen. Je krijgt je eigen plekje met eigen laptop en
tweede scherm en in overleg met de baas kan je rustig aan school werken zodat je daar geen stress
voor hebt.
Heb je een goede reden voor een dag vrij wordt daar ook zeker niet moeilijk over gedaan. Dit samen
zorgt ervoor dat het echt een ideale plek is om samen met andere jonge mensen een leuke stage te
hebben.
Remco Metselaar, Stagiair Recruitment

Wie ben jij en wat neem je mee?
-

Je bent enthousiast en staat klaar om je handen uit de mouwen te steken
Je bent niet bang om mensen telefonisch te woord te staan
Je bent HBO of WO student

Wat biedt Bright Professionals jou?
-

Een unieke stageplek binnen een snel groeiende startup waar je snel ervaring op kan doen
Ruimte om aan je stage-opdracht te werken
Een volwaardige werkplek, met een stagebegeleider die genoeg tijd heeft om je te
begeleiden
Maandelijkse stagevergoeding van €350,- en een bonus als je kandidaten bij een
opdrachtgever plaatst.

