Ampco Flashlight is een toonaangevende professionele leverancier van licht, geluid, video en
rigging. Onze mensen en apparatuur vind je op (inter)nationale festivals, in theaters, tourend met
bands, op TV en bij diverse toonaangevende bedrijfsevenementen en locaties.
Ampco Flashlight groeit. Klanten uit binnen- en buitenland kiezen steeds vaker voor de ervaring,
kwaliteit en technische kennis van onze gedreven medewerkers en onze uitstekende apparatuur.
Om deze groei te faciliteren zijn wij op zoek naar een gedreven

RECRUITER / PLANNER
Ben jij een assertieve, stressbestendige, resultaatgerichte en zelfstandige recruiter die uitbreiding
van zijn takenpakket een uitdaging vindt? Vind je het leuk om complexe planningen rond te
maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen ?
•
•
•
•
•

Werving en selectie van nieuwe medewerkers;
Opstellen van vacatures en functieprofielen;
Contact onderhouden met klanten en collega’s;
Opzetten en verzorgen van diverse opleidingen;
Meewerken met de planning van werknemers op producties.

Wat neem jij mee ?
•
•
•
•
•
•

HBO denk- en werkniveau;
Fulltime inzetbaar;
Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
Commercieel ingesteld;
Uitstekende communicatieve vaardigheden;
Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op werving/selectie gebied.

Ampco Flashlight biedt:
Een uitdagende spilfunctie in een informeel en zeer professioneel bedrijf dat in de top van de
markt werkzaam is. Wij bieden een prima salaris, en daarnaast zeer veel vrijheid om deze
uitdagende functie optimaal in te vullen. Aangezien wij goede mensen graag aan ons binden is de
intentie om bij een goede samenwerking voor langere tijd met elkaar door te gaan.
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende functie en ervan overtuigd dat jij de recruiter bent die
Ampco Flashlight zoekt? Stuur dan je CV door en wie weet maken we binnenkort kennis met
elkaar.
Meer informatie en/of solliciteren ?
Mail je CV en motivatie of bel naar Roel de Weerd, manager bedrijfsvoering.
roel.deweerd@ampco-flashlight.nl / +31 30 2428876
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