
 

 

Recruiter / HR medewerker 
 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de groei van ons gezellige en gedreven team van adviseurs. Met 
jouw actieve aanpak weet je de ‘high potentials’ uit de markt te enthousiasmeren. Je fungeert als 
sparringpartner van de HR-D Manager en het MT voor het aantrekken én het behouden van nieuwe collega’s.  
Daarnaast heb je een aantal HR-taken zoals het coördineren van in- en uitdiensttredingen, het beheren en 
borgen van HR-documentatie, coördineren van opleidingen en certificaten en contact met de 
opleidingsinstituten. 
 
Kortom: een leuke en uitdagende combinatie rol van Recruitment en HR. 
 
Wie ben jij? 
 

❖ Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding of aantoonbare werkervaring; 
❖ Je hebt enkele jaren werkervaring opgedaan (bijv: bij een technische detacheerder); 
❖ Je hebt ervaring met het recruiten van technische profielen (pré); 
❖ Je bent te beschrijven als communicatief sterk, pro-actief en enthousiast; 
❖ Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en bent in het bezit van rijbewijs B. 
❖ Je zoekt een nieuwe omgeving voor plm. 32-40 uur per week. 

Wat wij bieden? 

❖ Veel ruimte voor eigen initiatief voor de invulling van de functie; 
❖ Ruim opleidingsbudget (gerelateerd aan je rol) en een persoonlijke begeleiding; 
❖ Kennisdeling, teambuilding, social en sportieve events als rode draad in ons bedrijf; 
❖ Hechte organisatie waar je, je ‘’thuis voelt’’; 
❖ Werken met ervaren, gedreven én gezellige collega’s; 
❖ En uiteraard, goede arbeidsvoorwaarden incl. iPhone en notebook. 

Wie zijn wij? 
 
Primaned is een groeiend adviesbureau met specialistische ervaring op het gebied van projectbeheersing en 
techniek. Met een team van 80 mensen werken wij mee aan grootschalige en multidisciplinaire projecten, 
van aanbesteding tot uitvoering en in allerlei branches. Daarbij maken we gebruik van State of Art ICT kennis. 
Primaned bestaat uit 2 BV’s onder 1 dak. Deze rol is specifiek voor Primaned Projectadvies, dit betreft 50 
collega’s. 
 

Solliciteren en informatie 
Voor eventuele vragen over de vacature kan je terecht bij Dennis Breed, HR-D manager/MT-lid.  
 
Telefoon : 06 10 52 82 86  
E-mail  : d.breed@primaned.com  
 
Jouw sollicitatie, Curriculum Vitae en motivatie, kan je sturen naar bovenstaand e-mailadres.  
 


