Vacature Resources Consultant
IPS Technology is een ingenieursbureau gevestigd in Eindhoven dat zich heeft gespecialiseerd in de
ontwikkeling van hulpmiddelen bij transport: Industriële/hightech verpakkingen, tools voor (de)montage
van producten en specifieke transporthulpmiddelen. Samen met ons testcentrum en ons assemblageen cleaning centrum leveren wij een integrale ketenbenadering welke uniek is in de markt. IPS
analyseert de keten, adviseert over de mogelijkheden en benodigde tools, en ontwikkelt, bouwt en
valideert deze.
Opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de expertise van IPS Technology door de inzet van
specialisten op eigen locatie. Dit kan uitkomst bieden als er op korte termijn extra kennis of capaciteit
behoefte is. Wij bieden goed opgeleide en ervaren specialisten die in staat zijn direct impact te
hebben bij onze opdrachtgevers.
Voor uitbreiding van het team ‘externe projecten’ zijn wij per direct op zoek naar een ervaren

Resource consultant (40 uur)
De Resource consultant maakt deel uit van de business unit ‘externe projecten’. In deze functie neem
je alle operationele activiteiten voor je rekening met betrekking tot het werven en plaatsen van onze
specialisten bij opdrachtgevers. Vanuit je bevlogenheid voor onze specialisten onderhoud je ook na de
plaatsing contact en weet je wat er speelt en waar behoefte aan is. Op locatie ben je alert op kansen
in je contacten bij opdrachtgevers. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor onze specialisten en
opdrachtgevers en onze ogen en oren op locatie.
De doelstelling is om de dienstverlening van IPS Technology met inzet van specialisten verder uit te
breiden door huidige klanten goed te blijven bedienen en nieuwe kansen te grijpen.
In deze rol werk je nauw samen met het verkoopteam, HR adviseur en externe partijen. Je hebt een
zeer zelfstandig functie met veel autonomie binnen de kaders van de visie van de organisatie. Je
rapporteert aan de business unit manager.

Tot je takenpakket behoort o.a.;
 Werving en Selectie;
o Proactief werving en selectie van technische profielen
o Organiseren en bijwonen van banenbeurzen en events bij Hogescholen en
Universiteiten
o Geven van presentaties omtrent onze organisatie, profielen en mogelijkheden
o Opzet en beheer van diverse wervingsgerichte projecten en acties via sociale media

 Verkoop;
o Onderhouden van contact met leidinggevenden, collega’s van de specialist op locatie
met als doel informatie over het functioneren te verkrijgen en het signaleren van
verkoopkansen
o Actief vullen van orderportefeuille om talent aan het werk te houden met interessante
opdrachten
o Minimaliseren en liefst volledig elimineren van leegloop door goede aansluiting van
talent en opdrachten
o Vergroten van de omzet door commerciële kansen te benutten door het actief
realiseren van meerdere opdrachten en het vergroten van de marge per opdracht
 Beheer van Specialisten op klantlocatie
o Verzuimgesprekken
o Planning, behandelen van verlofaanvragen
o Overige administratieve zaken met betrekking tot het poolbeheer denk hierbij aan
diverse rapportages, KPI’s/Statistieken
 Opleiding en ontwikkeling;
o Bepalen van opleidings- en ontwikkelbehoefte en deze vertalen naar concrete
ontwikkelingsplannen
o Zorgdragen voor een interessante leercurve van specialisten door het plaatsen op
passende en uitdagende opdrachten
o Begeleiding, planning en bijsturing van de medewerkers tijdens het
onboardingprogramma
o Borgen van studie en trainingsplanning middels een kennis en competentiematrix
o Opzetten, opvolgen en bewaken van een opleidingsplan voor de externe specialisten
o In het kader van de opleidings- en trainingsbehoeften contact met trainers en
docenten betreffende vakspecifieke trainingen

Profiel;
Vanuit je enthousiasme voel je je thuis in een informele technische werkomgeving waar teamwork
belangrijke uitgangspunten zijn. Je voelt je prettig in een klein team waarbij er op je gerekend wordt.
Je bent een duizendpoot die altijd de juiste prioriteiten kan stellen. Je hebt een mensenhart met een
commerciële instelling.






Afgeronde HBO opleiding
Ruime ervaring met recruitment bij voorkeur met technische profielen
Extravert, je vind het leuk om te netwerken en nieuwe contacten te leggen
Klantgericht, zowel naar collega’s als extern
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wij bieden jou;





Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng
Een werkomgeving met enthousiaste collega’s
Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf
Marktconform salaris

Interesse?
Heb je interesse in bovenstaande vacature?
Stuur dan een CV met motivatie naar, of neem contact op met:
Annemieke de Kuijper
HR Adviseur
06-57 43 31 82
annemieke.de.kuijper@ips-technology.com
www.ips-technology.com

Tim Ummels
Business Unit Manager
06-51885923
tim.ummels@ips-technology.com
www.ips-technology.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

