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Recruiter 

 
WHY Search 

Locatie: Midden Nederland (IJsselstein) 

Dienstverband: Minimaal 32 uur per week 

 

Functie 

Waar droom je van en welke stip aan de horizon zie je voor onze organisatie? Dat is het uitgangspunt van de 

opdracht van deze functie. Het meebouwen aan persoonlijk geluk en zakelijk succes geeft jou energie. Je kiest voor 

WHY Search om je te ontwikkelen in jouw vakgebied. Je wordt door ambitie gedreven om sales organisaties en 

professionals te laten groeien. Je hebt plezier in wat je doet en gaat door tot het resultaat bereikt is. Daarnaast 

heb je ervaring als Recruiter, of ben je ervan overtuigd dat dit de job voor jou is. 

 

Organisatie 

Uniek aan WHY Search is dat wij niet alleen ervaren zijn in recruitment. Wij hebben ook decennia aan expertise in 
huis wat betreft het aansturen van salesteams binnen grotere organisaties. Daardoor voelen wij sneller aan waar 
een bedrijf echt behoefte aan heeft en wie daar het beste bij past. Bij WHY Search zijn wij ontzettend 
gepassioneerd over ons werk. Dit komt sterk in uitdrukking in onze kernwaarden: Doorzetten, Samenwerken, 
Trots, Plezier en Duurzaam. 
 
Dat wij duurzaamheid hoog hebben zitten, is niet vreemd, WHY Search is immers in de basis een familiebedrijf. 
Alleen al vanuit die achtergrond ligt onze focus op continuïteit. Daarom zijn wij zoals het WHY Search betaamt, 
gericht op kwaliteit, duurzaam persoonlijk contact en verbinden. Wij hebben korte communicatielijnen en volgen 
onze eigen koers. Onze focus ligt niet op het snel scoren of het halen van targets. Wij ambiëren kwaliteit en 
kwaliteit voor de lange duur. En daar profiteren onze opdrachtgevers en kandidaten optimaal van. 
 
In de afgelopen ruim drie jaar van ons bestaan is er een stabiel bedrijf opgebouwd en ook in het bijzondere jaar 
2020 hebben wij een gezonde groei laten zien. In 2021 willen wij samen met ons team doorgroeien. 
 

Wat ga je doen?  

• Inventariseren van de klant en de behoefte; 

• Interviews met kandidaten, zowel via teams als persoonlijk; 

• Begeleiden bij het proces van het maken van de verbinding tussen kandidaat en opdrachtgever; 

• Voorstellen van de kandidaten aan onze opdrachtgevers; 

• Begeleiden van het proces van het maken van de verbinding tussen kandidaat en opdrachtgever; 

• Contact onderhouden met kandidaat nadat deze is verbonden met opdrachtgever; 

• Analyseren van de markt en kijken naar nieuwe mogelijkheden. 

  

Waar moet jij aan voldoen?  

• HBO werk- en denkniveau; 

• Vanzelfsprekend ben jij klant - en kandidaat gericht; 

• Vloeiende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

• Overtuigingskracht, als jij enthousiast bent, zijn wij dat ook; 

• Proactief, jij vindt het leuk om in een klein ambitieus team te werken; 

• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in de ‘’recruitment sector”; 
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• Mensgericht, je maakt contact voor contract en hebt oprechte interesse. 

 

Wat bieden we jou?  

• Een uitdagende baan bij een groeiende organisatie; 

• Een goed vast salaris; 

• Goede primaire - en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• 30 vakantiedagen op basis van fulltime werkweek; 

• Bonus bij het behalen van targets; 

• Gedeeltelijk thuis werken is bij ons vanzelfsprekend; 

• Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en groei; 

• Leren, presteren en genieten! 

 

Hoe is de bedrijfscultuur? 

Wij gaan voor een positieve impact op de bedrijfsambitie én op de persoonlijke ambitie van de sales professional. 

Dat is waarom wij doen wat we doen. Werving en selectie is mensenwerk. Bij alles wat we doen, staan de ambities 

van onze opdrachtgever en de sales professional centraal. Wij zorgen ervoor dat de beste kandidaten bij ons, en 

uiteindelijk in de juiste werkomgeving, bij onze opdrachtgevers worden verbonden. Hoe beter deze elkaar 

aanvullen, hoe succesvoller de match! Naast dat we met een ontzettend enthousiast, betrokken en ambitieus 

team op een mooie historische locatie in de binnenstad vanuit IJsselstein werken, hebben we veel meer te bieden. 

 

Is dit wat voor jou? 

Als je enthousiast bent geworden over deze functie, kun je voor meer informatie hier contact opnemen met Henk 

Westerduin. 

h.westerduin@why-search.nl  

06 156 318 04 
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