Vacature

Enthousiaste Recruiter
Word jij de nieuwe enthousiaste recruiter van The Student Pool? Wil jij deel uit maken van een
jong, dynamisch en energiek team? The Student Pool draagt bij aan de ontwikkeling van
studenten door hen specifiek op te leiden zodat zij direct werkervaring op kunnen doen die
gerelateerd is aan hun studie.
Veel studenten weten niet hoe ze aan werk kunnen komen dat aansluit bij hun studie en
ambities. The Student Pool vindt voor deze studenten een carrièregerichte bijbaan met uitzicht
op een vaste baan naast de studie. Zo is hun bijbaan goed voor hun portemonnee en carrière.
Veel middelgrote kantoren vinden het lastig om als potentiële werkgever bij jong talent in beeld
te komen. The Student Pool biedt toegang tot een selectie van carrièregerichte studenten die
alles uit hun bijbaan willen halen.
Vanwege uitbreiding van het bedrijf naar de volgende fase zijn ze opzoek naar een enthousiaste
recruiter. Bij The Student Pool heerst een lekkere informele sfeer. Bij The Student Pool werk je
echt samen en deel je samen de successen. Zij zetten jou in jouw kracht!
Ben jij opzoek naar een leuke job? Een job waar iedereen zijn baan met vrijheid mag invullen, een
job waar in je gewoon kunt zijn wie je wilt zijn? Dan is deze vacature echt iets voor jou!

Wat worden mijn werkzaamheden?
Alle kanalen managen hoe studenten met The Student Pool in
contact komen
Studenten enthousiasmeren en selecteren
Je stuurt 2 tot 3 werkstudent-recruiters aan
Je zorgt dat de juiste student bij het juiste bedrijf terecht komt
Je denkt mee hoe The Student Pool het beter kan doen
Je werkt samen met accountmanagers om te vragen wat voor
studenten gewenst zijn
Je mag met ze meepionieren!

Wat verwacht The Student Pool van jou?
Je bent energiek!
Je hebt HBO werk- en denk niveau
Je kan goed samenwerken!
Je kan goede grapjes maken
Je kunt makkelijk hoofd- en bijzaken scheiden

Vacature

Wat kun je verwachten van The Student Pool
Een informele organisatie, wees wie je bent!
Iedereen mag zijn baan met vrijheid invullen
The Student Pool vind het leuker om foutjes te vertellen dan zichzelf op hun borst te kloppen
Ze werken echt samen en delen successen
Ze zetten jouw graag in je kracht

Wie zijn wij?
Wij van The Sales Bakery, hebben als doel om jou te laten excelleren in je ondernemende,
commerciële job. Samen met ons werk je eens in de 3 weken aan jouw persoonlijke groei
en Salesvaardigheden zodat je binnen no-time uitblinkt in alles wat jouw onderscheid van
andere young professionals. In The Sales Bakery Traineeship behandelen we de volgende
topics:
o Personal branding
o New Business
o Accountmanagement
o Creativity
o Negotiation
o Leadership (optioneel)

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden of heb je een vraag? Neem
gerust contact met ons op! Misschien is het ook leuk om eens een kijkje op onze website te
nemen www.thesalesbakery.nl
Mail: karel@thesalesbakery.nl
Telefoon: +316 58 96 57 25

