Vacature Recruiter bijlesdocenten Rotterdam (8-12 uur per week):
Bijlesnetwerk is op zoek naar een recruiter voor bijlesdocenten in de regio Rotterdam. In dit kleine,
snelgroeiende bedrijf heb je alle mogelijkheden om zelfstandig te werken. De functie brengt je in
contact met veel studenten van universiteiten en hogescholen. Je werkt op het raakvlak van
onderwijs en het bedrijfsleven. Je start zo snel mogelijk.
Functieomschrijving Recruiter bijlesdocenten:
Als recruiter draag je zorg voor het werving & selectieproces van bijlesdocenten bij Bijlesnetwerk.
Bijlesdocenten zijn altijd universitaire of HBO-studenten. Zij melden zich aan via de website, na een
selectie worden ze ingepland voor een sollicitatiegesprek van 20-30 minuten met jou. In deze
gesprekken is het jouw taak om de kandidaat te beoordelen op inhoudelijke kennis van de vakken
waarin hij/zij bijles wenst te geven, alsmede op betrouwbaarheid en didactische vaardigheden. Je
registreert je beoordeling in ons online systeem waarna de bijles-coördinatoren de bijlesdocent
direct kunnen inzetten.
Om voldoende aanwas van sollicitanten te houden zet je wervingsacties op touw. Dat kan via flyeren
op universiteiten, social media acties of je eigen creatieve middelen en kanalen. Je werkt vanuit
Rotterdam.
Functie-eisen:
- (Bezig met) HBO- of universitaire opleiding.
- Nauwkeurig en zelfstandig werkend.
- Sterke communicatieve vaardigheden: Je maakt gemakkelijk contact en weet mensen te motiveren.
- Netwerk(mogelijkheden) binnen het studentenleven in Rotterdam.
- Je bent assertief en enthousiast.
- Beschikbaarheid minimaal tot en met december 2019.
Bijlesnetwerk biedt:
-Uitdagende en zeer zelfstandige functie met veel vrijheid, ruimte voor initiatief en creativiteit.
-Werken in een jong, dynamisch maar overzichtelijk bedrijf.
-Begeleiding vanuit Bijlesnetwerk in opdoen van kennis over alle middelbare schoolvakken.
-Zelf werktijden en werklocatie bepalen (openbare coffee company’s).
-Marktconform salaris 1800-2200 Euro bruto bij voltijd dienstverband (40 uur).
Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie, stuur dan een sollicitatie met je motivatie en een CV per
e-mail naar k.dejong@bijlesnetwerk.nl t.a.v. Kris de Jong. Op 1
 8 november sluit deze vacature en je
hoort daarna binnen enkele werkdagen of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

