Vacature Adviseur detachering
Vakgebied: Office, Sales, Finance
Locatie: Capelle aan den IJssel
Type: 32-40 uur
Opleidingsniveau: HBO
Werkervaring: 1-3 jaar
Nummer: 1417011

Nu Solliciteren

Bedrijfsprofiel
Wie zijn wij
Wij zijn Eminent en wij zijn anders, omdat we onszelf en elkaar continu uitdagen. Samen streven we naar de beste
resultaten. Dat betekent voor ons het waarmaken van ambities van opdrachtgevers en professionals, waarmee we
ook onze eigen ambities waarmaken. Deze resultaten behalen we omdat we met beide benen op de grond staan. We
hebben grootse dromen en een concrete aanpak. We mikken op het hoogst haalbare omdat we goed weten waar onze
kracht ligt.
Werken bij Eminent betekent doorgaan waar anderen stoppen. We vertrouwen op de talenten van onze specialisten
en geven hen alle vrijheid om hun (commerciële) ideeën uit te voeren. Zo creëren we gezamelijk een inspirerende
werkomgeving waarin iedereen op zijn of haar wijze kan uitblinken en het team kan versterken. Dankzij deze
mentaliteit zijn we een snelgroeiende detacheringsclub die inspireert en verrast en waar specialisten zich dagelijks
met een brede glimlach inzetten om experts te verbinden aan unieke projecten en vaste banen bij mooie bedrijven. De
successen die we samen behalen vieren we met regelmaat, bijvoorbeeld met borrels en een gezamenlijke skivakantie.
Ons specialisme is onze kracht. Wij bemiddelen technisch talent op MBO-, HBO- en WO-niveau in de
branches bouwkunde, civiele techniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde en elektrotechniek.
Functieomschrijving
Wat ga je doen
het adviseren van opdrachtgevers en het werven en bemiddelen van de juiste professionals;
het adviseren van experts over loopbaanmogelijkheden en het selecteren van de juiste opdrachten;
het aangaan en uitbouwen van relaties met opdrachtgevers en professionals;
marktontwikkelingen scherp in de gaten houden, zodat je precies weet waar de kansen liggen;
het intensief begeleiden van opdrachtgevers en professionals voor, tijdens en na de opdracht;
je haalt de beste professionals uit de markt omdat je de verschillende sourcing technieken doelmatig gebruikt;
je bent actief op social media en je bezoekt netwerkbijeenkomsten en scholen;
je hebt de volledige verantwoordelijkheid voor een eigen regio in jouw vakgebied;
samen met jouw businessunit ben je verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de strategische en
operationele doelstellingen. Je levert zo een interessante bijdrage aan de groeiambitie van Eminent;
Senior Adviseur: het begeleiden van Junior Adviseurs.
Functie-eisen
Wie ben jij
je bent ondernemend, leergiering en altijd gericht op groei;
je bent toegewijd. Deze branche, rol en ons bedrijf passen helemaal bij jou: jij haalt er het maximale uit;
je bent gewend om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen resultaat en handelt hier naar;
jij kent je talenten en zet deze iedere dag optimaal in; voor het succes en het plezier;
met focus op de klant maak je makkelijk verbinding met opdrachtgevers en professionals;
jij bent positief ingesteld en ziet altijd kansen; je toont lef om je doelen te behalen;
naast dat je goed zelfstandig kan werken ben je ook een teamplayer;
Senior Adviseur: je bent toe aan een nieuwe uitdaging of een volgende stap binnen jou carrière;
als Junior Adviseur kom je van school of heb je maximaal 2 jaar ervaring en als Senior Adviseur heb je
minimaal 4 jaar werkervaring in de arbeidsbemiddeling;
je beschikt over een afgeronde HBO opleiding;

kerncompetenties: resultaatgerichtheid, ondernemerschap en overtuigingskracht.
Aanbod
Kenmerken en aanbod
veel verantwoordelijkheid en vrijheid;
alle ruimte voor initiatief en eigen inbreng;
een ondernemend, flexibel, groeiend bedrijf met ambitie;
een jong, professioneel en talentvol team met een onuitputtelijke drive en een natuurlijke nieuwsgierigheid;
volop doorgroeimogelijkheden;
goede persoonlijke begeleiding en trainingen;
een concurrerend salaris en een interessant bonussysteem;
winstafhankelijke eindejaarsuitkering;
alles wat je nodig hebt, zoals leaseauto, laptop, iPhone;
25 vakantiedagen, 6,5 ATV dagen en extra vakantiedagen bij langer dienstverband;
pensioen zonder eigen bijdrage.
Interesse? Stuur je CV naar g.koukolis@eminentgroep.nl. Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan contact
op met Anouk Visser of Georgia Koukolis via 055-5769525.

Georgia Koukolis
HR Medewerker
g.koukolis@eminentgroep.nl
06 - 41 13 20 45
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