Ga jij ons nieuwe W&S bureau DMtechpro’s opzetten? Heb jij een persoonlijke
aanpak en ga je voor het beste resultaat?
Deltametaal levert personeel-gerelateerde diensten binnen de techniek, vooral in de regio’s
Rijnmond en Drechtsteden. Onze businessunits zijn actief op het gebied van flexarbeid,
arbeidsbemiddeling en het opleiden van jongeren. Onze mensen verstaan hun vak, zijn
professioneel, betrouwbaar en volop in ontwikkeling. Op ons kantoor in Barendrecht werken
ongeveer 30 medewerkers. We bemiddelen ruim 250 flexkrachten en we leiden jaarlijks zo’n
130 BBL-studenten op.
Voor onze nieuwe business unit DMtechpro’s zijn wij op zoek naar een fulltime

Manager Werving en Selectie
Je bent een echte bouwer die snel nieuwe business kan maken. Zodra je voldoende
succesvol bent, kun je je eigen team samenstellen. Je bent ondernemend en vindt het leuk je
eigen plan te trekken. Je bent verantwoordelijk voor het resultaat van je business unit en
rapporteert aan de directeur. Je werft en selecteert technische kandidaten van MBO+ tot WO
niveau op de persoonlijke manier waarmee DMtechpro’s zich onderscheidt in de markt. Je
voert acquisitiegesprekken met bestaande en potentiële klanten. Incidenteel werk je mee
aan andere activiteiten en projecten van Deltametaal.
Profiel
• Je hebt ruime ervaring in de arbeidsbemiddeling van technisch hoger opgeleiden en bent
er aan toe om je eigen bureau op te zetten
• Je hebt een Bachelor HRM/Bedrijfskunde of Commerciële economie en kennis van of
ervaring in de techniek
• Je beschikt over een uitgebreid netwerk van technische professionals
• Je bent een zelfstarter, hebt doorzettingsvermogen en kan anderen enthousiasmeren
• Je bent een gesprekspartner op niveau en denkt mee met de klant
• Je hebt ervaring met online recruitment en social media
Wat biedt Deltametaal?
Wij bieden je een mooie functie binnen een ondernemende, informele en groeiende
organisatie. Je kunt rekenen op een prima arbeidsvoorwaardenpakket met uiteraard een
auto van de zaak. Je krijgt autonomie om je werk in te vullen op een manier die bij jou past
en goede mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Enthousiast geworden?
Stuur je motivatie en CV naar gvanveen@deltametaal.nl. Mocht je meer informatie wensen
over deze vacature, neem dan contact op met onze HR Manager, Germa van Veen (0180 745411). Een (digitaal) assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

