GEZOCHT
RECRUITER
24 uur per week
____________________
Amsterdam Zuidoost
Over Bureau Verkeersregelaar Nederland
Bureau Verkeersregelaar Nederland (BVN) is gespecialiseerd in het leveren van gecertificeerde
verkeersregelaars en alle aansluitende randzaken. Veiligheidsvraagstukken doen zich dagelijks
voor in alle geledingen van de maatschappij en verdienen een aanpak waar veiligheid een centrale
positie inneemt. Als onderdeel van deze veiligheidsvraagstukken speelt mobiliteit een grote rol.
De niveaus waarop mobiliteitsvraagstukken zich afspelen kunnen enorm uiteenlopen; van
landelijk tot individueel niveau. BVN heeft verkeersregelaars in dienst, die niet alleen getraind
worden op het regelen van verkeer, maar ook op de dynamiek van grootschalige evenementen
met veel mensen op relatief kleine ruimtes. Dat maakt ons goed voorbereid op de meest
uiteenlopende omstandigheden. Wij zijn een sterk groeiende organisatie, met de focus op het
optimaliseren van de processen en de teamspirit van haar werknemers. BVN groeit en dat merken
we! Daarom zijn wij ter uitbreiding van ons team op zoek naar een professionele Recruiter, die in
staat is samen met ons de groei te verdrievoudigen.
Company video.
Wat wordt jouw rol als Recruiter
Als Recruiter ben jij de expert die de schaarse kandidaten voor de rol van verkeersregelaar weet
te vinden en aan BVN te binden. Als spil van de organisatie ga je te werk als een echte ondernemer
en schroom je niet om je handen uit de mouwen te steken; letter en figuurlijk. Want bij BVN helpt
iedereen elkaar daar waar nodig. Je bent verantwoordelijk voor de werving & selectie, van A tot
Z. Daartoe ontwikkel en onderhoud je een partnernetwerk (denk aan scholen, gemeentes, UWV,
etc.) en weet hoe je de potentiële doelgroep moet bereiken. Je bent nauwkeurig, ook als het gaat
om de interne introductie van kandidaten en de administratieve verwerking. Je organiseert
groepsgewijze selecties en weet je goede kandidaten duurzaam aan BVN te binden.

Waarom kiezen voor Bureau Verkeersregelaar Nederland?
✓ Bij BVN ben je geen nummer; jouw stem doet ertoe.
✓ Je runt je eigen “winkel”, daartoe krijg je alle ruimte.
✓ Je werkt in een energiek team, waarin we ‘hard werken’ afwisselen met ‘plezier maken’.
✓ Wij hebben een professioneel netwerk; de kennis en kunde van onze organisatie wordt
namelijk door gemeenten, politie en evenementenorganisaties erkend.
✓ Uitstekende mogelijkheden om werk en privé te combineren; jouw werktijden (24 uur per
week), mag je in overleg flexibel invullen.
✓ Je krijgt een interessante bonus bij het behalen van jouw doelstellingen.

Wat verwachten wij van jou?
• Bij voorkeur een hbo-, maar minimaal een mbo-diploma.
• Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
• Je hebt affiniteit met werving & selectie en houdt ervan om te werken met uitdagende targets.
• Je bent commercieel, een doorzetter, klantgericht, ambitieus en een harde werker.
• Je bent een doorbijter, die in tijden van hoge werkdruk het hoofd koel houdt.

Extra informatie
Ons kantoor bevindt zich aan de Lemelerbergweg 61, 1101 AW Amsterdam Zuidoost, op
loopafstand van Amsterdam Arena. Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijk dienstverband
van 7 maanden, met een vast dienstverband in het vooruitzicht. Je werkt 24 uur per week, die je
wat ons betreft flexibel kunt opnemen. Wij stellen een leaseauto (Volkswagen up!) beschikbaar.

Ben jij die enthousiaste en gedreven Recruiter die BVN helpt groeien? Bel of mail dan
snel!
BVN heeft deze vacature uitbesteed aan Matchville. Sylvia Zethoven kijkt uit
naar jouw reactie. Haar telefoonnummer is 06-36107303; haar mailadres is
sylvia@matchville.nl.

