Fitte, sportieve en energieke types. Ken je hun drijfveren, herken je hun ambities en
weet je ze te bereiken? Dan hebben wij de perfecte functie voor jou (in de omgeving van
Utrecht):

Kwiike Starter (v/m)
(standplaats Nieuwegein/Utrecht, 32-40 uur)
Wat je gaat doen
Contact leggen, aantrekken, werven en selecteren van de juiste personen voor een
fonkelnieuwe bedrijfsunit binnen De Staffing Groep. Maar ook regisseren, betrekken,
detacheren, meedenken, fieldmanagen, gebruik maken van, employer branding,
onderhandelen, bouwen en last but not least: netwerken! Want daar heb je gevoeg voor.
Buiten de gebaande paadjes. Inventief en betrokken. Je haalt zo het beste uit jouw
talent, je netwerk, zodat je dé vakspecialist wordt op jouw gebied!
Wat we vragen?
We zoeken een pragmatische, communicatieve, creatieve, energieke, sociale, stabiele,
sensitieve en gestructureerde collega. Dat is heel wat. Jij weet wel precies wat wij
bedoelen. Inzicht in marketingcommunicatie, het laden van een nieuw merk en gebruik
maken van de kanalen die daarvoor van pas komen vormen zeker een grote pré! Dus
lekker veel op sociale media het merk voeden. Heb jij een afgeronde HBO opleiding met
of communicatie, HR of marketing als richting. Dan zijn we op zoek naar jou, zeker als je
ook nog wat werkervaring hebt opgedaan!
Wat we bieden
Werkplezier! We hechten namelijk niet alleen veel waarde aan goede resultaten maar
zeker ook aan een goede sfeer. Dat betekent constructief samenwerken, open met elkaar
communiceren en de tijd nemen om te lunchen. Maar ook samen onze successen vieren
en activiteiten ondernemen die bijdragen aan dat werkplezier. Inclusief het bekende
hapje en drankje. Waarbij we als vanzelfsprekend ook gebruik kunnen maken van de
faciliteiten van De Staffing Groep.
KwiiK genoeg?
Laat dat dan vooral snel weten aan Arjan Pronk: arjan@kwiik.nl. Of stuur hem een
bericht via Whatsapp (06-22203321). Maar ook als je iemand kent die volgens jou kwiik
genoeg is horen we het heel graag!

