
 

Fulltime (Senior) Talent Acquisition Specialist  

Wat ga je doen?  

Je bent een enthousiaste en ondernemende ‘matchmaker’ die graag de verbinding legt tussen onze 

Assistants en onze Partners (bedrijven waar we mee samenwerken). Je zoekt voortdurend naar de beste 

Assistants en leuke Partners, waarmee je wilt samenwerken, vanuit jouw eigen netwerk en dat van 

Assistant2. Door jouw snelle en creatieve denkwijze kun je snel mooie combinaties maken tussen 

bedrijven en kandidaten. Zodra er een aanvraag binnenkomt heb jij direct een paar namen van 

Assistants in je hoofd die hierbij aansluiten. Het contact met verschillende doelgroepen, van ondermeer 

Partners en Assistants, maakt jouw werk juist super leuk! 

Daarnaast begeleid je jouw Assistants tijdens de plaatsing. Doorlopend evalueer je en stimuleer je hen 

om aan trainingen en workshops deel te nemen en het beste uit zichzelf te halen. Je onderhoudt een 

warme relatie met onze Partner en samen met het team streef je naar het hoogst haalbare!  

Wie ben je?  

Jij bent een ras-netwerker. Op jouw eigen, natuurlijke wijze weet jij anderen bijna moeiteloos voor je te 

winnen. Jij hebt namelijk écht interesse in ze, zoals het willen weten van hun passies en karakter. Deze 

nieuwsgierigheid komt jou ontzettend goed van pas, want zo voel je haarfijn aan in welke bedrijfscultuur 

de kandidaat goed past. Je legt meteen de link tussen de ideale Assistant en de perfecte Partner. Dat 

maakt jou een échte matchmaker! 

Je weet van aanpakken. Prioriteiten stellen is voor jou niet moeilijk. Je kunt dealen met allerlei ad hoc 

werkzaamheden. Contact met andere mensen geeft jou energie.  Een ‘nee’ zie jij als een uitdaging om 

de mouwen weer op te stropen.  

Je bent een ‘mensen-mens’. Je denkt aan de Assistants als ze jarig zijn, als ze promotie maken of gewoon 

als er iets leuks te vieren valt. Dat doe je natuurlijk ook voor onze Partners. Die kleine attenties, dat 

kaartje, dat geïnteresseerde belletje, dat zijn de dingen die het verschil maken bij Assistant2.  

Wat vragen wij?  

• Hbo werk- en denkniveau;  

• Liefst 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie of een excellente starter; 

• Gek op Social Media; 

• Out of the box denker en creatief; 

• Communicatief sterk in woord en geschrift; 

• Oplossingsgericht, commercieel & klantgericht; 

• Van groot belang, voor jou is het net als voor ons: kwaliteit is de mentaliteit!  

Wat bieden wij?  

• Een informele sfeer, waar hard gewerkt wordt maar ook zeker hard gelachen; 

• Mogelijkheid & Tools om deels vanuit huis te werken;  

• Een Persoonlijk Loopbaan Ontwikkel Traject;  

• Een bruto maandsalaris tussen de €2.200,- en €2.750,- per maand, afhankelijk van jouw 

ervaring. 

Interesse? 

Stuur jouw cv en motivatie naar HR@assistant2.nl t.a.v. Dulcia Valk of bel naar 088 022 23 99 voor een 

vrijblijvende kennismaking. 
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