
 

 

 

 

(24-32 uur)
 

Als middelgroot ingenieursbureau bieden wij onze regionale industriële opdrachtgevers 
ondersteuning op projecten. Dit gebeurt in verschillende projectstadia, zowel on site bij de klant als 
vanuit onze kantoorlocaties.  

In deze uitdagende functie heb je een voortrekkersrol om Kojo Engineering bij potentiële nieuwe 
medewerkers optimaal te profileren als interessante werkgever. Je werkt nauw samen met de 
afdelingen Sales en PZ waarbij je wordt aangestuurd door de manager PZ.  
Heb jij al enige ervaring in recruitment en/of communicatie en wil je een volgende stap maken? Groei 
dan met ons mee! 
 

» je bent betrokken bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het recruitmentproces van  
A tot Z; van aanvraag tot aanname; 

» door middel van effectieve wervingskanalen (online en offline) weet jij een kandidaten-pipeline 
op te bouwen waarmee nauw contact wordt onderhouden; 

» je ontwikkelt originele en effectieve content voor zowel online als offline uitingen; 
» je geeft vorm aan de arbeidsmarktcommunicatie strategie door o.a. het opstellen en uitdragen 

van het employer brand en employee relationship management; 
» het bijwonen en organiseren van (netwerk)activiteiten, zowel intern als extern, vind je leuk en 

zie je als een uitdaging.  
 

» hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur richting communicatie of marketing. Affiniteit met de 
technische markt is een pre; 

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

» je schrijft niet alleen goede en creatieve vacatureteksten, maar kijkt ook verder naar 
aansprekende manieren om kandidaten te enthousiasmeren; 

» communicatief vaardig in Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
» je bent in staat zelfstandig projectmatig te werken en kunt initiatief nemen waar nodig; 
» je hebt een commerciële en creatieve inslag; 
» de taken en verantwoordelijkheden kunnen ook worden uitgevoerd voor andere organisaties 

in de holding; 
» in bezit van rijbewijs B is een pre. 



 

 
Kojo Engineering biedt je een solide, no-nonsens bedrijf, gemotiveerde collega’s, bedrijfsvervoer en 
een prima werk-privéverhouding. Je krijgt veel vrijheid om vorm te geven aan deze functie en de 
concrete uitvoering hiervan. 
 
Wil jij jouw kennis en ervaring bij ons inzetten, dan bieden wij je naast voldoende ontwikkel- en 
doorgroeimogelijkheden, 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 ons. 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. 
 
 


