Corporate Recruiter
Bodegraven (24 uur per week) – 3 dagen

In deze uitdagende rol ben je zowel operationeel als strategisch verantwoordelijk voor recruitment.
Verder initieer en participeer je in projecten op de gebieden Arbeidsmarktcommunicatie, Talent
acquisition, Flex Arbeid, Onboarding en Employer Branding; thema’s die hoog op de agenda staan.
Met jouw kennis, ervaring en visie bouw je mee aan een innovatief en professioneel
recruitmentbeleid, resulterend in de verdere groei van STEF Nederland.
Je zult onderdeel worden van het HR team met 8 collega’s en rapporteert aan de HR Directeur. Naast
het opzetten van een recruitment visie en beleid ben je samen met de lokale HR adviseurs en het
lokale management verantwoordelijk voor de vacatures op het hoofdkantoor en de sites van STEF.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je initieert en ontwikkelt het recruitment beleid binnen STEF;
Je bent sparringpartner en adviseur voor het management en de lokale HR-adviseurs op het
gebied van werving & selectie;
Je zorgt er samen met de Marketing en Interne Communicatie Specialist voor dat initiatieven op
het gebied van employer branding er toe leiden dat het werkgeversmerk STEF wordt ontwikkelt
en zich gaat zetten in de markt van logistiek en transport;
Je neemt deel aan diverse (internationale) recruitment- en HR-projecten;
Zorgdragen voor het gehele wervingsproces, opstellen van wervingsteksten, inzetten van
wervingsmiddelen tot beheren van het recruitmentsysteem (SAP Successfactors);
Coördinator en onderdeel van het gehele selectieproces voor alle vacatures;
Het opzetten, beheren en uitbouwen van een extern relevant netwerk zoals UWV, STL,
uitzendbureaus en social media;
Het organiseren van wervingscampagnes en werving- en selectiedagen;
Samen met de L&D specialist zorgdragen voor een onboardingtraject en opleidingstraject.

Wat breng jij mee?
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als recruiter,
Ervaring in een pragmatische omgeving met blue collar (ook WC) medewerkers is vereist;
affiniteit met Logistieke en Transport is een pre;
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen en
overtuigingskracht;
Je combineert moeiteloos strategisch denken met een ‘Hands-On’ instelling;
Je bent analytisch vaardig en je hebt een gestructureerde werkwijze.
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Wat kun je verwachten bij STEF
•
•
•
•
•
•

Een functie met veel ruimte voor eigen ontwikkeling, inbreng en verantwoordelijkheid
Salaris en arbeidsvoorwaarden op basis van TLN CAO beroepsgoederenvervoer
Opleidingen en trainingen ter ondersteuning van je functie en eigen ontwikkeling
Een informele werksfeer, professionele organisatie en gemotiveerde collega’s
De mogelijkheid om aandelen te kopen van STEF, zodat je direct deelt in ons succes
Werken bij een groeiende, dynamische, internationale logistieke dienstverlener

Over STEF:
STEF is dé Europese specialist in food supply chain logistics. We werken met 20.000 mensen in 8
Europese landen. In Nederland hebben we vier vestigingen. Inmiddels bestaan we ruim 100 jaar en
hebben we een geschiedenis vol aandacht voor de maatschappij om ons heen. Via ons unieke transport
netwerk vervoeren we gekoelde, diepgevroren of ongekoelde voedingsmiddelen door heel Europa,
volledig volgens alle veiligheidsnormen. En we hebben oog voor het milieu: via ons ‘Moving Green’
programma dragen we ons steentje bij aan de energietransitie, met minder broeikasuitstoot en
koolstofarm energiegebruik.
We zijn vernieuwend met onze flexibele en sterk gedigitaliseerde Supply Chain. Zo werken we efficiënt
en met de hoogste kwaliteit. En dat leidt tot super tevreden klanten!
Tijd voor actie!
Heb je interesse? Solliciteer dan meteen door je CV met motivatie te e-mailen
naar STEF_Bodegraven_HR@stef.com.
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