Medewerker recruitment
Bijlesnetwerk
Werken als recruiter bij Bijlesnetwerk
Bijlesnetwerk is op zoek naar een medewerker recruitment voor de regio Den Haag, Leiden,
Amsterdam. Het team recruitment heeft als doel de werving en selectie van nieuwe bijlesdocenten
en bestaat uit een jong en enthousiast team van meerdere regiorecruiters en een planningsrecruiter.
Dit team willen we aanvullen met een flexibele, zelfstandige en enthousiaste kracht in de Randstad.

Wat ga je doen?
Bijlesdocenten zijn altijd universitaire of hbo-studenten. Zij melden zich aan via de website, na een
eerste 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 en verwerkt de administratieve zaken die bij een
sollicitatie komen kijken. Daarna kunnen je collega’s op het hoofdkantoor de bijlesdocent direct
inzetten!
Sollicitatiegesprekken vinden voornamelijk plaats in Den Haag, Leiden en Amsterdam maar je zal ook
vanuit thuis kunnen werken, wanneer je gesprekken via Skype voert. Naast screening en selectie zal
je ook ondersteunende taken in de richting van werving van nieuwe bijlesdocenten gaan vervullen.

Wie ben jij?
●
●
●
●
●
●

(Bezig met)Hbo- of universitaire opleiding;
Minimaal 8 uur per week beschikbaar. Beschikbaarheid in de avond en op zaterdag is een
pré;
Bij voorkeur woonachtig in Leiden. Werken vanuit Den Haag of Amsterdam behoort ook tot
de mogelijkheden.
Nauwkeurig en zelfstandig werkend;
Sterke communicatieve en gespreksvaardigheden: Je maakt gemakkelijk contact en haalt veel
plezier uit het leren kennen van je gesprekspartner;
Assertief en enthousiast;

Bijlesnetwerk biedt:
●
●
●
●

Een uitdagende en zelfstandige functie;
Begeleiding in het opdoen van kennis over alle middelbare schoolvakken;
Zelf werktijden en werklocatie bepalen (openbare coffee company’s);
Marktconform salaris

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan een sollicitatie met een motivatie en cv naar
k.dejong@bijlesnetwerk.nl t.a.v. Kris de Jong. Op 13 september sluit deze vacature, je hoort daarna
binnen enkele werkdagen of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

