Externe vacature
Krijg jij energie van het maken van de ideale match tussen kandidaten en onze vacatures? Ga jij door
totdat je de juiste persoon op de juiste plek hebt? Dan zoeken wij jou:

Corporate Recruiter
32-40 u/wk, Eindhoven

Als Corporate Recruiter bij Meilink/IPS Technology heb je verschillende vacatures in je portfolio, dat
houdt het werk lekker divers. Je bent verantwoordelijk voor het recruitmentproces van vacature
intake tot de aanname en onboarding van nieuwe collega’s. Jij zorgt ervoor dat we de meest
geschikte mensen vinden en langdurig aan ons binden.
Als Corporate Recruiter ben jij de schakel tussen Meilink/IPS Technology en de arbeidsmarkt:






Je stelt wervingsteksten op, zoekt actief naar kandidaten, beoordeelt CV’s en je coördineert
en voert interviews samen met de hiring managers;
Je evalueert samen met de hiring managers en betrokkenen de interviews over het
aannemen of afwijzen van de kandidaten;
Je zorgt voor een uitstekende candidate experience en cultural fit. Daarnaast bewaak je het
indiensttredingsproces;
Je bezoekt scholen, beurzen en andere evenementen om Meilink/IPS Technology op de kaart
te zetten;
Je geeft samen met het HR team verder invulling aan de employer branding strategie. Hierbij
maak je gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van social media.

De Corporate Recruiter is onderdeel van een gezellig HR team dat zal bestaan uit: twee HR business
partners, twee HR adviseurs, twee HR medewerkers en één Corporate Recruiter. De focus van de
functie ligt op technische HBO/MBO+ rollen. Indien nodig ondersteun je ook de recruitment
werkzaamheden voor productie. Kortom een brede en uitdagende rol met veel vrijheid.
Werken bij Meilink/IPS Technology....
.... is werken bij een bedrijf dat marktleider is in Nederland op het gebied van het industrieel
verpakken. Wij ontwerpen en vervaardigen industriële verpakkingen, verpakken industriële
(kapitaal)goederen en verzorgen het transport daarvan. Onze opdrachtgevers bevinden zich in de
maakindustrie. Ze bouwen grote en zware machinelijnen, kwetsbare hightechmachines en leveren
volledige turnkey projecten wereldwijd.
Meilink/IPS Technology is een familiebedrijf en bestaat dit jaar 148 jaar. Het heeft 7 vestigingen met in
totaal ruim 400 medewerkers. Binnen Meilink is IPS Technology een ingenieursbureau gespecialiseerd
in de ontwikkeling van industriële verpakkingssystemen, tools en specifieke transporthulpmiddelen.
Doordat we ook een test-, assemblage- en cleaning centrum hebben, leveren we een integrale
ketenbenadering die uniek is in de markt.
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Wat maakt ons leuk?





Een uitdagende en afwisselende functie bij een informeel bedrijf;
Ruimte voor eigen inbreng en veel verantwoordelijkheid voor je taken;
Samenwerken in een leuk team dat voor elkaar klaar staat in een prettige werksfeer met korte
lijnen;
Volop mogelijkheden om jezelf verder te (blijven) ontwikkelen middels trainingen en
opleidingen.

Wat breng jij mee?
 Minimaal een HBO-diploma en 2 jaar werkervaring als Recruiter;
 Je hebt een enorme drive om mee te bouwen aan het succes van Meilink/IPS Technology;
 Ervaring met LinkedIn Recruiter Seat, Boolean en STARR;
 Je bent een energieke en representatieve gesprekspartner voor onze kandidaten;
 Mensenkennis, netwerker, doortastend en zelfstandig;
 Sterk in communicatie zowel in Nederlands als in Engels;
 Je werkt, wanneer nodig, ook op andere locaties van Meilink/IPS Technology in Nederland.
Interesse?
Ben jij onze nieuwe Corporate Recruiter die “any challenge, any time“ aangaat en tot een succes
maakt? Dan zoeken wij jou!
Als je jezelf herkent in het geschetste profiel, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 april a.s. jouw
sollicitatie via vacatures@meilink.eu.
Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met Frederiek Rikken-Rengers, te
bereiken onder nummer 06-51135419.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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