
WIJ BIEDEN JOU:

Een aantrekkelijk salaris

Een duurzame samenwerking als uitgangspuntEen baan, waarin geen enkele dag hetzelfde is

Goede arbeidsvoorwaarden

Een team van enthousiaste collega’s

Werken binnen een gezellige en informele sfeer

Vacature: Recruiter

In deze functie ben je actief in het speelveld van recruitment en HR. Je bent 

verantwoordelijk voor de online en offline werving en selectie van kandidaten. Je bent een 

ervaren recruiter met actuele kennis van de arbeidsmarkt en weet je weg te vinden in de 

diverse social mediakanalen. Een zelfstandige aanpakker en vakvolwassen. Je bent een 

netwerker die als eerste op de hoogte is van de nieuwe ontwikkelingen in het 

recruitmentvak. Iemand die in staat is mee te denken over de inhoud en vormgeving van 

ons werving en selectiebeleid en hierdoor ons recruitment naar een hoger plan weet te 

brengen.

De uitdaging

Ben jij de ondernemende recruiter, die bruist van de energie en precies de juiste mensen weet te vinden? 
Iemand die niet alleen de geijkte paden wil bewandelen, maar nèt dat stapje extra zet voor onze ideale 
nieuwe collega? Dan willen wij graag samen met jou bouwen aan de verdere groei van onze organisatie!

Word jij onze nieuwe 
collega?



Je kan snel schakelen, staat stevig in je schoenen en bent een 

echte aanpakker. Jij bijt je ergens in vast totdat jij je doel hebt

bereikt en laat je niet snel uit het veld slaan. Je legt makkelijk 

contacten met mensen en streeft altijd naar het maximale 

resultaat. Iets wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, 

maar jij hebt deze vaardigheden in huis.

En verder: 

• Heb je HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting HR

• Ben je 24 uur per week beschikbaar

• Kennis en ervaring in het recruitmentvak

• Bij voorkeur ervaring met werving voor Marketing  

     en/of ICT functies

• Een sterke drive en bent communicatief zeer sterk

• Een echte netwerker, continue scherp en op  

     zoek naar kansen

• Je wilt meegroeien met onze organisatie

• Ben je doortastend en vraagt door

•  Zelfstandig en servicegericht

Wie ben jij?

Bedrijfsprofiel

Wat ga je bij ons doen?

UnitedConsumers bestaat sinds het jaar 2000 en is een succesvol 

en groeiend internetbedrijf dat consumenten voordeel biedt op 

tanken, stroom, aardgas, mobiele abonnementen, zorg- en 

autoverzekeringen. Doordat onze organisatie werkt en draait via 

het internet hebben wij een uitdagende toekomst voor ons. Bij 

UnitedConsumers, gevestigd tegenover Eindhoven Airport, werken 

ruim 85 gedreven medewerkers aan het beste voordeel voor 

consumenten op vaste lasten. Wij voorzien meer dan 500.000 

deelnemers in Nederland van korting, zodat zij meer overhouden 

voor een leuker leven. Dit doen wij samen met gerenommeerde 

partners: Zorgverzekeraar VGZ, Volmachtpartij Voogd en Voogd en 

energieproducent ENGIE vanuit een zakelijke sfeer. De interne sfeer is 

informeel, direct en gedreven door enthousiasme. Nieuwsgierig naar ons bedrijf? 

Neem een kijkje op ‘Werken bij UnitedConsumers’ op onze website: www.unitedconsumers.com

Spreekt bovenstaande je aan en wil jij deel uitmaken van onze gedreven en groeiende organisatie? Zie jij 

deze uitdaging met enthousiasme tegemoet? Dan ben jij zeker de nieuwe collega waar wij naar op zoek zijn! 

UnitedConsumers, Eindhoven, Luchthavenweg 20 (met uitzicht op het vliegveld)

Voordeel op vaste lasten: zorg- en autoverzekeringen, energie, tanken en mobiele abonnementen 

85 medewerkers met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar

Onze organisatie groeit hard en heeft veel 

ambitie. Jouw uitdaging is om binnen onze 

ambitieuze en groeiende organisatie, diè nieuwe 

collega aan ons te binden die hier het verschil 

kan maken. Een “perfect match” van iemand met 

waardevolle ervaring, maar ook de persoonlijkheid 

die in het team past. 

Het is een veelzijdige functie met de nadruk op het 

plannen en organiseren van wervingsacties. Je bent 

betrokken bij het organiseren en optimaliseren van 

selectieprocedures. Kortom, je bent verantwoordelijk 

voor het volledige recruitmentproces van A tot Z. 

Mede vertegenwoordiger van het “employer brand” van 

UnitedConsumers.

Marjolein Bekkers-van Kaathoven (Manager HRM) | 06-52502607 | hrm@unitedconsumers.com | www.unitedconsumers.com


