Vacature Recruiter bijlesdocenten
Regio Den Haag of Rotterdam
Werken bij Bijlesnetwerk
Bijlesnetwerk is per direct op zoek naar een recruiter voor bijlesdocenten. Deze zelfstandige,
flexibele functie brengt je in contact met veel studenten. Je werkt op het raakvlak van onderwijs en
het bedrijfsleven. In verband met een verschuiving in de bezetting zoeken we iemand voor de
vestiging Rotterdam óf Den Haag. Bij voorkeur woon en studeer je dus in één van deze steden.

Functieomschrijving Recruiter bijlesdocenten
Je draagt zorg voor het wervings- & selectieproces van bijlesdocenten bij Bijlesnetwerk. Sollicitanten
(veelal studenten) melden zich aan via de website. Na een selectie worden ze ingepland voor een
sollicitatiegesprek van 20-30 minuten met jou. In deze gesprekken is het jouw taak de kandidaat te
beoordelen op vakkennis, alsmede op sociale & didactische vaardigheden. Je verwerkt je beoordeling
meteen in ons online systeem, waarna je collega’s op kantoor de bijlesdocent direct kunnen inzetten.
Om voldoende aanwas van sollicitanten te houden, zet je wervingsacties op touw. Dat kan via flyers,
posters en social media, maar eigen inbreng en creativiteit zijn ook van groot belang: Je bent als
recruiter bij Bijlesnetwerk altijd op zoek naar nieuwe manieren om zo veel mogelijk goede
bijlesdocenten aan het team van Bijlesnetwerk toe te voegen.
Je werkt gemiddeld 8 á 12 uur per week waarbij je uit kan gaan van een 40/60 verdeling voor
respectievelijk gesprekken en werving. Daarin ben je flexibel; je bent voornamelijk beschikbaar
overdag op werkdagen maar schuwt het werken in avonden en weekenden niet. In piekperiodes
(introductieperiode) zullen je werkzaamheden veel meer dan 12 uur beslaan. In dalperiodes
(vakantie) werk je soms minder dan 8 uur.

Functie-eisen:
●
●
●
●
●
●

Je volgt een hbo- of universitaire opleiding;
Je bent nauwkeurig en zelfstandig werkend;
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden: Je maakt gemakkelijk contact en weet
mensen te motiveren;
Je bent assertief en enthousiast;
Je hebt netwerk(mogelijkheden) binnen het studentenleven in Rotterdam óf Den Haag.
Je bent minimaal tot en met januari 2022 beschikbaar.

Bijlesnetwerk biedt:
●
●
●
●
●

Uitdagende & zeer zelfstandige functie met veel vrijheid, ruimte voor initiatief en creativiteit;
Werken in een jong, dynamisch maar overzichtelijk bedrijf;
Begeleiding vanuit Bijlesnetwerk in opdoen van kennis over alle middelbare schoolvakken;
Zelf werktijden en werklocatie bepalen, in Corona-periode mogelijkheid tot 100% thuiswerk;
Marktconform salaris van 1800-2200 Euro bruto bij voltijd dienstverband (40 uur).

Solliciteren:
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie, stuur dan een sollicitatie met een motivatiebrief en CV
per e-mail naar k.dejong@bijlesnetwerk.nl t.a.v. Kris de Jong. Op 13 september sluit deze vacature
en je hoort daarna binnen enkele werkdagen of je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

