
  
 

Recruiter 32-36 uur  
te Boxmeer 

 
We zijn op zoek naar een collega die het bevlogen HR team  

binnen recruitment komt versterken. 
 

Het gesprek aangaan, de persoon achter een CV leren kennen, netwerken en een  

adviserende rol binnen het werving & selectie proces. Een greep uit de werkzaamheden die  

jou de energie geven om elke dag het verschil te maken binnen onze organisatie. Werken bij Spring  
betekent werken met mensen. Dat maakt jouw werk bijzonder! Je bent altijd nieuwsgierig naar iemands 

drijfveren. Waar wordt iemand gelukkig van? Past iemand bij Spring Kinderopvang?  
 

Dit allemaal om 1 doel te bereiken; het leveren van een fantastische dienstverlening voor de kinderen,  
ouders en medewerkers.  

 

Wat ga je doen 

Solliciteren is een vak apart, een onbekende weg waarbij iemand nog niet weet hoe zijn of haar bestemming er 
precies uit gaat zien. Het is aan jou om mensen te begeleiden binnen deze candidate experience en ze te mee 

te nemen in de wereld van Spring Kinderopvang. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen, je kan 

enthousiasmeren, je hebt oprechte interesse in alle sollicitanten en als belangrijkste ben jij de persoon die perfect 
aanvoelt wat er op een locatie wordt gevraagd en welke persoon hier het allerbeste op aansluit.  

 

Er heerst een open en persoonlijke cultuur, met weinig hiërarchische lagen. Als recruiter bij Spring kies je voor 

onze te gekke organisatie en wij kiezen voor jou! De ultieme drive en mentaliteit om elke dag het verschil te 
maken voor de kinderen maakt ons onderscheidend. Deze spirit heb jij ook! Je zoekt een plek waar jij het verschil 

mag maken. De plek met vrijheid en verantwoordelijkheid waar jij je in thuis voelt.  

Wie ben jij 

Energiek, enthousiast, proactief, communicatief vaardig en het denken in mogelijkheden typeren jouw karakter. 

Niks is jou te gek en je bent dagelijks op zoek naar de perfecte kandidaten die Spring Kinderopvang kunnen 
verrijken.  

Daarnaast heb je: 

- HBO werk en denkniveau; 

- Kennis van social media en diverse werving & selectietools; 

- Minimaal 1 jaar ervaring als recruiter.  

 
Wat bieden wij: 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO kinderopvang. Het salaris is ingedeeld conform functieschaal 8 van de 

CAO Kinderopvang met een maximum van € 3544.- bruto obv een fulltime dienstverband.  
Spring biedt interessante secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fiscaalvriendelijke fiets, een 

fitnessarrangement, weekendje weg etc.  

 
 
Hoe kun je reageren? 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Reageer dan vóór 15 februari 2021. Stuur jouw  

sollicitatie naar vacatures@spring-kinderopvang.nl. Vermeld vacaturenummer: 202100012. 
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Steffi van Beek, Recruitment, 

 tel. 06 -11958960. 
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