
Recruiter/HR medewerker, 20 uur per week, parttime, Amersfoort  

Onze organisatie groeit en daarom zijn wij op zoek naar jou! Ben jij onze ervaren 
Recruiter/HR medewerker en beschikbaar voor 20 uur per week? Je komt te werken op de 
locatie; Mariënhof in Amersfoort, één van onze drie prachtige evenementenlocaties met 
ieder een rijke historie. De locaties zijn onderdeel van The Attention Group; een jonge en 
groeiende organisatie die al vele nominaties en awards op haar naam heeft staan. 
 
A day at work 
Als ervaren Recruiter/HR medewerker voor de hospitality branche ben je verantwoordelijk 
voor de coördinatie en uitvoering van het algehele recruitmentproces. Van het schrijven van 
pakkende vacatureteksten tot het job offer alsmede het verder vormgeven en verbeteren 
van de employer branding. Je screent, verzamelt, beoordeelt en benadert kandidaten, voert 
sollicitatiegesprekken en je signaleert trends & ontwikkelingen die je gebruikt om de 
recruitmentactiviteiten verder te verbeteren. Je administreert alle contactmomenten, 
vacatures, cv’s en referenties omtrent het wervingsproces. Ook ben je verantwoordelijk voor 
onderhandelingen tot contractopmaak. 
 
It this you? 
Je bent van nature enthousiast en gedreven, je hebt een commerciële instelling en je voelt je 
thuis in een dynamische omgeving waar jong talent voorop staat. Het is belangrijk dat je 
zorgdraagt voor het werken volgens overkoepelende wet- en regelgeving en op de hoogte 
blijft van ontwikkelingen en de verhouding van wensen en behoeftes binnen de organisatie. 
 

★ Je kunt goed zelfstandig werken en durft beslissingen te nemen. 

★ Je bent administratief sterk en kunt goed gestructureerd werken. 

★ Je werkt accuraat en hebt een flexibele instelling wat betreft snel opvolgende 

werkzaamheden.  

★ Je bent integer en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. 

★ Je hebt toonbare ervaring met het voeren van sollicitatiegesprekken. 

★ HBO werk- en denkniveau, met een bij voorkeur afgeronde opleiding van Human 

Resources Management.  

★ Uitstekende kennis in woord en geschrift van de Nederlandse taal en ervaring met het 

Office pakket.   
 
What’s in it for you? 
Wij werken op unieke evenementenlocaties op bijzondere historische plekken. Zo hebben we 
ook locaties in Utrecht en Nijmegen. Daar genieten we elke dag van en dat dragen we uit! 
We zijn een klein, hecht team en werken veel samen. We bieden je een informele werksfeer 
en korte lijnen voor een goede communicatie. Daarnaast kom je te werken in een bedrijf dat 
vol in beweging is. Wij bieden een parttime contract op basis van een 20-urige werkweek 
met uitzicht op een vast dienstverband.  
 
Thuiswerken is mogelijk en je kunt de functie vormgeven naar eigen initiatief.  
 
Zijn wij een match made in heaven? 
Hebben we jouw ideale baan omschreven en ben jij enthousiast geworden na het lezen van 
bovenstaande? Stuur je CV en motivatie voor 12 december t.a.v. Pieter Aalbers en verras ons! 
 

 


