Vacature recruiter regio Utrecht, West- en Zuid-Nederland (min. 0,6 FTE)
Online en offline recruitmentactiviteiten;
Werken in een team in opdracht van het regiomanagement;
Arbeidsovereenkomst met marktconform salaris, laptop en telefoon;
Werkuren in overleg (minimaal 24 uur);
Standplaats Driebergen met mogelijkheid tot thuiswerken.
Steeds meer instellingen gaan de samenwerking aan met Omnios en we zijn daarom op zoek naar
versterking voor ons recruitmentteam! Heb jij hart voor kwetsbare ouderen en vind je het, net als
wij, belangrijk dat ook zij goede mondzorg krijgen? Kun je goed mensen inschatten en wil je dit talent
inzetten om voor het specialistische werk van Omnios de beste mensen te vinden? Kun je potentiële
nieuwe collega’s enthousiast maken voor onze doelgroep?
Kom dan kennismaken bij Omnios!
Wat zijn je voornaamste taken als recruiter bij Omnios?
Online en offline recruitmentactiviteiten om vacatures binnen de gestelde termijnen in te
vullen;
Voeren van sollicitatiegesprekken in samenwerking met de verantwoordelijk leidinggevende;
Wekelijks updaten van zowel kandidaten als de verantwoordelijk leidinggevende;
Maandelijks updaten van directie en eigen leidinggevende;
Opzetten en uitvoeren van marketinggerichte campagnes t.b.v. onder andere recruitment.
Wij vragen van jou…
Heb je al ervaring met online en offline marketing en recruitment en wil je je op deze gebieden graag
verder ontwikkelen? Ben je gedreven, creatief, empathisch en communicatief sterk? Beheers je het
Nederlands uitstekend in woord en geschrift? Ben je een teamspeler maar kun je ook prima
zelfstandig werken? Heb je rijbewijs B en een eigen auto? En ben je bereid om tijdelijk fulltime te
werken in de periode juli-oktober in verband met zwangerschapsverlof? Dan horen we graag van je!
Als onderdeel van de procedure zal er om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden
gevraagd.
Voor meer informatie over Omnios kun je kijken op onze website www.omnios.nl.
Ben je enthousiast geworden en wil je kennismaken? Neem dan nu contact op met Jasmijn Schat
(werken@omnios.nl, 06-15 52 42 54) en wie weet kunnen we jou binnenkort als nieuwe collega
verwelkomen.

