
 

 

 

 

(24-32 uur)

 

Ter ondersteuning van onze organisatie zijn wij op zoek naar een corporate recruiter met affiniteit voor 

techniek. Jij bent in staat om de organisatie te voorzien van de passende personeelsbehoefte. Je wordt 

verantwoordelijk voor de aanwas van nieuw (technisch) talent binnen de organisatie en zoekt en 

selecteert kandidaten naar aanleiding van wensen vanuit de organisatie.  

 

» je bent betrokken bij het recruitmentproces van A tot Z; van aanvraag tot aanname; 

» je bent altijd actief op zoek naar de beste kandidaten; 

» door middel van effectieve wervingskanalen (online en offline) weet je een kandidaten-

pipeline op te bouwen; 

» je creëert jouw eigen talentpool van potentiële kandidaten die zowel op korte als op lange 

termijn interessant kunnen zijn voor het bedrijf, je onderhoudt nauw contact met hen; 

» je bent continu bezig met het ontwikkelen en onderhouden van het recruitmentproces; 

» je vindt het leuk om bestaande contacten met hogescholen en studentenverenigingen te 

onderhouden en uit te breiden; 

» het organiseren van netwerkactiviteiten vind je leuk en zie je als een uitdaging.  

 

» hbo werk- en denkniveau, affiniteit met techniek is een pre; 

» sterk in relatiebeheer, je bent in staat (zakelijke) relaties op te bouwen en uit te breiden; 

» je bent in staat om niet alleen goede en creatieve vacatureteksten te schrijven, maar ook om 

kandidaten te enthousiasmeren in een gesprek; 

» communicatief vaardig in Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

» je bent in staat zelfstandig te werken en kunt initiatief nemen waar nodig; 

» proces- en resultaatgericht werken en nauwkeurig vastleggen van je werkzaamheden; 

» in bezit van rijbewijs B. 

 

 

Kojo Engineering biedt je een solide, no-nonsens bedrijf, gemotiveerde collega’s, bedrijfsvervoer en 

een prima werk-privéverhouding. 

 

Wil je jouw kennis en ervaring bij ons inzetten, dan bieden wij je naast voldoende ontwikkel- en 

doorgroeimogelijkheden, een vast contract, uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

en een passend salaris.  

Heb je vragen of wil je meer weten over deze functie of over Kojo Engineering, neem dan contact op 

met Daisy Goulooze. Telefoonnummer: 0118 – 411042, vacature@kojo.nl of kijk op onze website 

www.kojo.nl. 

 

*Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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