
Recruiter Maestro Business Campus 

De Maestro Business Campus is een kenniscampus voor mensen en organisaties. 

Deze Campus werkt nauw samen met een aantal netwerkorganisaties en start 

ook nieuwe netwerkorganisaties op verschillende vakgebieden. Na de eerste 

opstart zullen deze initiatieven veelal doorgroeien naar een eigen organisatie 

binnen de Campus. Op dit moment zijn reeds een tweetal partnerorganisaties 

actief en de intentie is om in 2018 er nog minimaal 2 aan toe te voegen. 

Ter ondersteuning van de netwerkorganisaties zoeken wij 1 of meerdere (junior) 

recruiters, welke voor de deelnemers aan het netwerk nieuwe opdrachten zoeken 

en bij opdrachten van onze relaties de juiste specialist uit het netwerk selecteren. 

Je werkt nauw samen binnen een klein team en voert onder andere de volgende 

werkzaamheden uit: 

- Contactpersoon voor partners en opdrachtgevers welke aanvragen hebben; 

- Benaderen van (mogelijk) beschikbare kandidaten voor deze aanvragen; 

- Beschikbare kandidaten uit het netwerk aanbieden bij opdrachtgevers en 

relaties; 

- Aanvragen uit eigen netwerk koppelen aan kandidaten uit het netwerk; 

- Markt analyseren en zoeken naar geschikte aanvragen/ opdrachten; 

- Contact onderhouden met bekende en potentiele opdrachtgevers; 

- Samen met community manager deelnemers aan netwerk toevoegen. 

 

Profielschets (Junior) recruiter. 

Ambitieuze mensen welke zich herkennen in het profiel en graag als recruiter aan 

het werk willen worden verzocht te reageren. 

- Je bent verbindend, creatief, innovatief, hulpvaardig/coachend, meedenkend, 

klantgericht en ziet kansen en potentieel; 

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; 

- Je bent communicatief vaardig en kan commercieel opereren; 

- Kennis en ervaring van 1 of meerdere van de volgende vakgebieden is een 

pre: Finance, BI, Data en DataScience, Security en Privacy, 

Veranderingsmanagement, Marketing & Communicatie. Lean, Scrum/Agile; 

- Kennis van het ZZP-werkveld is pre; 

- Ervaring in een commerciële functie als recruiter, relatie- en/of 

leveranciersmanager is een pre; 

- Ervaring met het screenen van kandidaten is een pre; 

- Ervaring in het leggen en onderhouden van relaties binnen grote organisaties 

en met professionals. 

  

WAT BIEDEN WIJ: 

 Een dynamische werkomgeving; 

 Een informele en collegiale werksfeer; 

 Veel zelfstandigheid en vrijheid; 

 Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 Mogelijkheden om jezelf te ontplooien. 

 

Hoe je kan reageren: 

Ben jij de enthousiaste en gedreven persoon die met ons de volgende stap zet? 

Stuur je reactie naar franklin.loman@maestroacademy.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


