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Medior Recruiter vacature
Medior Recruiter vacature
Als Medior Recruiter ken jij de IT-wereld en weet jij waar je de IT-er kunt vinden die bij Sogeti past. Als geen ander wil jij
je doelstellingen realiseren en succesvol zijn. Je bent dan ook niet snel tevreden. Wat niet wil zeggen dat je nooit met
hem of haar kunt lachen. Integendeel. Plezier hoort wat ons betreft net zo goed bij werken. Maar we gaan op de eerste
plaats voor het resultaat, waarbij we altijd proberen de verwachtingen te overtreffen. Je bent verantwoordelijk voor de
werving van IT-professionals binnen één van de expertisegebieden van Sogeti. Daarbij ben je zowel bezig met het
sourcen van potentiele kandidaten, als het closen van de deal en natuurlijk alles wat daar tussen zit. We werken met de
laatste tools zoals Hello Talent, Talentsoft en LinkedIn Recruiter.

Wat wij van jou verwachten
Je hebt al een beginnend netwerk van IT-professionals, gedegen kennis van de markt en de trends op het gebied van
Recruitment. Daarnaast ben je al minimaal 2 jaar werkzaam binnen IT-recruitment en heb je wel eens te maken gehad
met arbeidsmarktcommunicatie, want je bent als medior recruiter, naast het contact met de stakeholders, ook bezig met
de planning en uitvoering van diverse events.
Daarnaast zien we graag de volgende eigenschappen terug:
? je toont ondernemerschap;
? je kunt omgaan met stress
? je bent resultaatgericht;
? je hebt goede communicatievaardigheden;
? je bent een teamplayer;
? en je wil graag succesvol zijn.

Kom je bij Sogeti werken?
Verwacht dan een warm welkom in een ambitieus bedrijf met een goede, informele werksfeer. Sogeti geeft jou het
vertrouwen dat nodig is om je te ontwikkelen. Je kunt dus rekenen op vrijheid, maar ook altijd op de ervaren collega’s die
je met raad en daad bijstaan.

Ben je gemaakt voor deze rol?
Solliciteer dan nu via de sollicitatie button en wie weet ben je snel onderdeel van het leukste (en gezelligste) recruitment
team van Nederland!
Vragen over werken bij Sogeti? Neem contact op met onze recruiters via: sollicitatie@sogeti.com of bel naar: +31 (0) 886
606 600. Wil je direct solliciteren op deze baan? Ga dan naar de sollicitatie pagina op sogeti.nl.

