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Corporate Recruiter (fulltime) 
 

Heb jij passie voor het recruitment vak en wil jij mee bouwen aan de groei 
van Inther Group? Ben jij creatief als het gaat om het vinden van de juiste 
mensen voor de juiste posities? Dan ben jij de collega die wij zoeken!  

 

Wat ga je doen? 

Als Recruiter ben je samen met Loes, onze Corporate Recruiter, verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van afdeling Recruitment. Veelal hou jij je bezig met het werven van nieuwe collega’s voor 
Technische functies op mbo, hbo en universitair niveau. Gezien de groei die we momenteel 
doormaken is er genoeg uitdaging te vinden. Zowel met betrekking tot het searchen en sourcen 
van potentiële nieuwe collega’s als op het gebied van Employer Branding. Hoe zien jouw dagen er 
uit?  

• Je bent mede verantwoordelijk voor recruitment van een gedeelte van de functies binnen 
Inther Group, veelal op Technisch gebied; 

• Het opstellen van creatieve en aantrekkelijke vacatureteksten en het continu innoveren 
hiervan; 

• Het searchen en sourcen van nieuwe collega’s via verschillende kanalen en het actief 
inzetten van je eigen netwerk; 

• Out of the Box denken als het gaat om het promoten van vacatures via LinkedIn; 

• Het bezoeken van beurzen, scholen en netwerkevenementen; 

• Het onderhouden van contacten met uitzendbureaus; 

• Het verzorgen van alle (administratieve) werkzaamheden omtrent recruitment in AFAS. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Om in aanmerking te komen voor de rol van Corporate Recruiter ben jij enthousiast, leergierig en 
ondernemend. Je bent een creatief denker en hebt een gezonde dosis doorzettingsvermogen. Je 
bent communicatief sterk en bent graag met mensen in gesprek.  

Verder breng jij onderstaande met je mee:  

• HBO werk- en denkniveau; 

• Minimaal 1 jaar ervaring binnen recruitment/arbeidsbemiddeling; 

• Kennis en affiniteit in de technische branche is een sterke pré; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
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Wat bieden wij jou? 

Als Corporate Recruiter verdien je tussen de € 2.900,- en € 4.200,- bruto per maand, afhankelijk van 
jouw kennis en ervaring. 

Verder bieden wij jou: 

• Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol; 

• 30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd); 

• Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil 
ontwikkelen; 

• Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden; 

• Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement 
of sport benodigdheden; 

• Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren; 

• Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste 
teamactiviteiten!  

 
Team HR & Recruitment 

Als Corporate Recruiter kom je terecht in een team van 4, bestaande uit Daniëlle, Marlou, Sabrina 
en Loes. Daniëlle en Marlou zijn HR Adviseur, Sabrina is HR Officer en Loes is onze Corporate 
Recruiter. Gezamenlijk deel je een kantoor en spar je over de meest uiteenlopende zaken waarbij 
ieder teamlid zijn eigen expertise heeft. Natuurlijk heb je daarnaast ook veel contact met alle 
andere afdelingen binnen Inther. Het team is jong, gedreven en staat open voor frisse nieuwe 
ideeën. Binnen Inther Group is er veel ruimte voor je eigen ontwikkeling. Iedere dag wordt er 
gezamenlijk geluncht in de kantine en meestal wordt er wel een wandeling gemaakt. Op 
vrijdagmiddag gaat de tap open en drinken we een lekker (wit)biertje!  

 
                 Wil jij graag deel uit maken van dit team? Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie naar  
                 jobs@inthergroup.com en wie weet zien we elkaar snel! 

 

SOLLICITEER NU! 
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