Corporate Recruiter
Ben jij een netwerker pur sang? Heb je mensenkennis en krijg je een kick als een talent door jouw
overtuigingskracht zich bindt aan gave organisaties? Dan is deze vacature absoluut interessant voor jou!
BliXem Internet is namelijk op zoek naar een enthousiaste recruiter.
BliXem Internet, één van de oudste en in ieder geval het leukste internet bedrijf van Nijmegen, bouwt
met 100 jonge professionals aan diverse eigen sites en webapplicaties en verzorgt voor ruim 20.000
klanten de hosting. Iedere maand vinden 8 miljoen unieke Nederlandse bezoekers onze sites en portals.
In ons modern ingerichte kantoor aan de Oranjesingel faciliteert BliXem Internet toonaangevende
internetbedrijven zoals Telefoonboek, VIP Internet, Savvii, Places en onze startup in detachering
Bucketlistt. Deze informele werkomgeving in het hart van Nijmegen biedt mensen en ideeën de ruimte
om zich te ontwikkelen. Office, HR en Finance ondersteunen de bedrijven zodat zij zich optimaal kunnen
richten op een professionele en deskundige dienstverlening aan hun klanten.
Als recruiter ga je aan de slag voor de bovengenoemde bedrijven. Jij bent de schakel tussen de bedrijven
en de kandidaten, waarbij je nauw samenwerkt met de managers binnen de organisaties. Zij zijn jouw
interne klanten. Jij weet op een enthousiaste manier kandidaten aan onze organisatie te binden. Dit doe
je onder andere door middel van netwerken, searchen op jobboards en LinkedIn, contacten
onderhouden en op andere creatieve manieren die jezelf bedenkt.
Wie ben jij?
Je hebt minimaal HBO werk – en denkniveau. Je bent gedreven en bruist van de energie die je inzet voor
het bouwen van relaties. Je hebt goede mensenkennis en je hebt kennis van het gebruik van Social
Media. Door onze internationale ambities is, naast jouw uitstekende beheersing van de Nederlandse
taal, een goede beheersing van de Engelse- en Duitse taal een pré. Jij bent ondernemend omdat je altijd
op zoek bent naar nieuwe mogelijkheden om nog makkelijker en beter de kandidaten te bereiken.
Ervaring in de detacheringsbranche en een bestaand netwerk zijn mooi meegenomen. Jij bent 32 tot 40
uur beschikbaar en flexibel in de werkuren.
Wat kun jij?
• Het ontwikkelen en onderhouden van een klanten – en kandidatennetwerk
• Het bedenken van wervende vacatureteksten
• Jij weet precies welke off- en online tools en kanalen jij nodig hebt om de juiste kandidaten te
kunnen bereiken.
• Door jouw overtuigingskracht weet je kandidaten te enthousiasmeren om te solliciteren
• Het searchen, selecteren, interviewen en beoordelen van kandidaten
Wat maakt het voor jou aantrekkelijk om voor ons te werken
• Marktconform salaris dat meegroeit met jouw ambitie
• Informele werkomgeving in een modern pand voorzien van mediatheek, lounge en dakterras
• Een sportieve werkplek met verstelbare bureaus en fietsstoelen
• Uitdagend werk met veel vrijheid, eigen verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden
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Opleidingsmogelijkheden
100% reiskostenvergoeding met openbaar vervoer
Aanvullend: stoelmassage door een echte professional, bedrijfsfitness, gratis fruit en mediatheek
En last but not least: legendarische bedrijfsuitjes. Een weekend Praag heb je helaas net gemist.

Wil jij aan de slag bij een jonge, groeiende en ambitieuze organisatie? Stuur dan snel jouw profiel en
motivatie naar talent@blixem.nl. Kijk voor meer informatie op www.blixem.nl of bel met Lisa Nellestijn,
onze HR adviseur, via 024 3605040. Uiteraard mag je altijd binnenlopen voor een kop koffie of thee om
een indruk te krijgen van ons bedrijf.

