Recruiter
Als echte matchmaker vind jij met veel plezier voor elke vacature de juiste kandidaat. Van CNC-verspaner tot
software developer en van constructiebankwerker tot kwaliteitscontroleur. En dat niet alleen, jij matcht onze
bedrijfsvisie met een ijzersterke recruitmentstrategie. Welkom in onze wereld van staal.
Dit ga je doen
In deze cruciale rol ben jij de regisseur van de toekomst, want onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Nu, straks
en over 10 jaar. Deze verantwoordelijkheid neem jij als ervaren corporate recruiter in de maakindustrie uiterst
serieus. Iets wat overigens niet van toepassing is op jouw persoonlijkheid. Jouw vrienden omschrijven je eerder als
een vrolijke wervelwind, maar dan wel een met een duidelijk doel voor ogen. Met die positieve energie en
doortastende houding weet jij steeds weer de juiste kandidaten te vinden. Daarbij ben je een gewaardeerd adviseur
en klankbord voor productieleiding en management. Ook werk je nauw samen met onze opleidingscoördinator om de
instroom van nieuw talent aan te jagen. Daarnaast zorg jij voor de verdere professionalisering van ons
recruitmentproces en een optimale medewerkersbeleving tijdens werving, selectie, onboarding en doorstroom. Zo til
jij recruiting binnen Tosec naar een nieuw niveau. Samengevat houd je je bezig met het:
•
•
•
•
•

managen van het complete recruitmentproces.
onderhouden van een goed contact met de hiring managers. Je adviseert hen over de juiste strategie en aanpak
bij het behalen van hun doelstellingen.
ontwikkelen en onderhouden van een sterk werkgeversmerk op diverse platformen.
volgen van de nieuwste technologieën, tools en inzichten op het gebied van recruitment.
goed op de hoogte blijven van en inspelen op veranderingen binnen de arbeidsmarkt in onze branche.

Toonaangevend metaalbedrijf
Tosec mag zich met recht een grote speler in de plaatbewerking noemen. Wij verwerken namelijk een slordige 12.000
ton staal per jaar voor ruim 600 klanten. Een veelzijdige speler ook: de ruime verscheidenheid aan plaatbewerkingen
variëren van lasersnijden en zetten tot frezen, boren en (robot)lassen. Tosec is actief in alle sectoren van de industrie.
Denk aan grond-, weg- en waterbouw, on- en offshore en machinebouw. Daarnaast zijn kleinere opdrachtgevers,
bijvoorbeeld in de agrarische sector, net zo welkom bij Tosec. Zolang men ons maar om perfect maatwerk en een
snelle, betrouwbare levering vraagt. Tosec is onderdeel van Tollenaar Industries, een familiebedrijf met 5 vestigingen
waarvan 3 in Zwolle.
Als recruiter werk je direct samen met het enthousiaste en vooruitstrevende Tosec Management Team, dat jou graag
leert kennen. Kennisdelen en jezelf blijven ontwikkelen staan binnen dit team hoog in het vaandel, evenals een
transparante, informele manier van samenwerken.
Jouw ijzersterke punten
Waar jij blij van wordt? Van dat moment dat je de vonk tussen kandidaat en functie bijna letterlijk ziet overspringen.
Jij weet precies waar je op moet letten en aan welke touwtjes je moet trekken om dat voor elkaar te krijgen. Hierbij ga
je zelfstandig en doelgericht te werk. Waarbij je kunt vertrouwen op een goed invoelend vermogen en uitstekende
communicatieve vaardigheden. Jij weet wat de kandidaat drijft en de organisatie nodig heeft. Verder breng je mee:
•
•
•
•

een hbo- of wo-diploma richting Recruitment, HRM of Bedrijfskunde.
zo’n 3 à 5 jaar ervaring als corporate recruiter. Bij voorkeur in een technische of industriële omgeving.
een goede beheersing van het Nederlands en een vlotte pen.
een goed zakelijk instinct en innovatiekracht.
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Wat Tosec jou kan bieden
Bij Tosec werken we volgens de CAO Metaal en Techniek. Wel met extra’s. Zo kun je als corporate recruiter rekenen
op:
•
•
•
•
•
•
•

een marktconform salaris óf daarboven.
een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
een 38-urige werkweek (eventueel verspreid over 4 dagen).
vergoeding van relevante (vervolg)opleidingen.
ruime doorgroeimogelijkheden: bijvoorbeeld tot algemeen recruiter voor Tollenaar Industries.
25 vakantiedagen.
reiskostenvergoeding.

Tijd voor het echte werk?
Solliciteer dan vandaag nog op deze functie van recruiter bij Tosec. Mail je cv met motivatie naar werk@tosec.nl.
Liever eerst meer informatie? Bel dan met Tosec (038 - 425 00 30) en vraag naar Ruben Nieboer (bedrijfsleider).
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