CeresRecruitment
Consultant
Ben je oprecht geïnteresseerd in mensen, processen en organisaties? Denk jij met jouw
enthousiasme, inzicht en daadkracht de juiste match te kunnen maken? Wil je vrijheid om te
ondernemen? Kom dan ons gedreven team versterken!
Ceres is de internationale Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor Food &
Agri vacatures op Bachelors en Masters niveau. Naast onze Nederlandse vestiging, hebben we ook
vestigingen in België, Frankrijk, Duitsland, Polen en Italië. Onze focus is gericht op de
voedingsmiddelenindustrie, de agrarische sector en de onderlinge samenhang, bijvoorbeeld als het
gaat om duurzaamheid en milieu. Persoonlijk contact is onze kracht, zowel met opdrachtgevers
waarbij je voornamelijk actief bent op management- en directieniveau als met ambitieuze kandidaten.
Naast ons netwerk combineren wij moderne search-methodes en gerichte job marketing om de
perfecte match te realiseren. Wij begeleiden het hele proces vanaf de vacature-analyse tot het
tekenen van het arbeidscontract en houden ook daarna contact met klant en kandidaat. Kortom
oprecht streven naar langdurige samenwerking op alle fronten.
Ter uitbreiding van het team zoeken wij een Consultant.

Functie
Je netwerk samenbrengen, uitbouwen en onderhouden
•
•
•
•
•
•

Je beheert het gehele recruitmenttraject, van acquisitie tot en met afronding van de vacature
en het opvolgen van de plaatsing.
Opbouwen van je eigen klantennetwerk in Food & Agri.
Adviseren van opdrachtgevers ten aanzien van recruitmentstrategie, functieprofilering, job
marketing, employer branding, competentiemanagement en persoonlijkheidsanalyse.
Veelal vervul je een rol als organisatieadviseur met focus op de inrichting van de organisatie
of onderdelen daarvan en de inzet van human capital.
Vinden en begeleiden van kandidaten, vanaf een eerste kennismaking tot de afronding en in
hun functioneren.
Investeren in relaties met klanten, kandidaten en collega’s.

Profiel
Doortastend met oprechte interesse in mensen en de Food en/of Agri branche
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde studie op bachelor- of masterniveau, HAS, WUR of aanverwant.
Aantoonbare commerciële ervaring en een netwerk binnen de Food en/of Agri.
Ondernemerschap is belangrijk, waarbij je streeft naar duurzame relaties en resultaten.
Oprechte belangstelling in mensen en een dienstverlenende instelling behoren tot je
basiskwaliteiten.
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Competenties
•
•
•
•
•
•

Sterk commercieel gericht in je denken en handelen.
Je onderhoudt en legt makkelijk contact met mensen in verschillende culturen en disciplines.
Vasthoudend met een hoge betrokkenheid.
Overtuigingskracht en in staat (gevraagd en ongevraagd) te adviseren.
Klant- en kwaliteitsbewust.
In je zelfstandigheid maak je graag onderdeel uit van een team.

Standplaats
Home Office

Aanbod
•
•
•
•
•
•

Veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en veel vrijheid om te ondernemen.
Collegiale en professionele sfeer met doorgroeimogelijkheden.
Je wordt opgeleid en begeleid door een Senior Consultant in nauwe samenwerking met het
management.
Je wordt getraind en geaccrediteerd in het gebruik van de 16PF assessment tool.
Het betreft een functie van minimaal 32 uur per week. Werkzaamheden en werktijden zijn
flexibel.
De beloning is mede afhankelijk van je eigen resultaten en kan uitstekend zijn.

Reageren
Voor meer informatie kun je terecht bij Eggon Allersma, telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 46 074
958.
Uitgebreide informatie over ons is te vinden op onze website www.ceresrecruitment.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst (16PF) maakt deel uit van de procedure.

