
 

 

 
 
 
Bij Zeelenberg hebben we een eigen, vernieuwende kijk op werving en selectie. Bij ons gaat het niet 
om het ‘beste’ cv; wij zijn ervan overtuigd dat ménsen het verschil maken. Het gaat voor een groot 
deel over klik, persoonlijkheid, drijfveren. Dit zie je terug in onze werving- en selectie aanpak. 
 
We zijn eerlijk over de kansen in de markt en vragen daarom van opdrachtgevers samen met ons 
een andere manier van kijken aan te gaan. Kijken naar talent en het te ontwikkelen potentieel. We 
durven ons stevig op te stellen als sparringpartner en adviseur.  
Onze aanpak is aantrekkelijk voor opdrachtgevers en dat heeft zich de afgelopen periode vertaald in 
een stevige stijging van opdrachten.  
 
Daarom zijn wij, team Werving en Selectie op zoek naar jou: 
 

EEN AANKOMEND ADVISEUR 
 
Wat doe je als Aankomend Werving en Selectie Adviseur 
Zeker de eerste tijd ga je leren; samen met de meer ervaren adviseurs werken aan opdrachten en 
samen op pad. 
 
Elk werving- en selectieproces is een nieuwe uitdaging; telkens weer verdiep je je in de specifieke 
context van de organisatie, de functie en de opgaven. Je bepaalt samen met de opdrachtgever wat 
nodig is en dúrft ook te adviseren. Vervolgens ga je op zoek naar de best passende kandidaat. 
Hiervoor maak je gebruik van het brede netwerk van ons bureau, eventueel je eigen netwerk en zet 
je overal lijntjes uit. Als je 'het net' ophaalt, zie je het resultaat van je werk.  
 

Door kandidaten te ontmoeten, krijg je kleur bij een sollicitatie. Sommige kandidaten passen precies 
in het plaatje dat je van hen hebt, terwijl anderen je enorm kunnen verrassen. Vanuit jouw oprechte 
interesse ga je het gesprek aan, met als doel de persoon tegenover je écht te leren kennen en vanuit 
nieuwsgierigheid: zou het een match kunnen zijn? 
 
Past dit bij jou?  
Als aankomend adviseur bij Zeelenberg ben je nieuwsgierig naar wat mensen en organisaties 
beweegt. Je wordt blij van leren door te doen en bent manager van je eigen ontwikkeling. Je staat 
open voor feedback en hebt een proactieve instelling. Je bent nieuwsgierig, durft vragen te stellen 
en je kwetsbaar op te stellen. Verder ben je accuraat, handig met systemen en communicatief en 
tekstueel sterk. Je kijkt uit naar de dynamiek van het werken met meerdere opdrachtgevers, het 
ontmoeten van verschillende mensen en het goede gesprek. Je brengt energie en humor met je 
mee. Ben jij dit helemaal? Dan passen we goed bij elkaar.  
 
Je collega’s 
We zijn een team met verschillende karakters/persoonlijkheden, van junior tot senior. De passie voor 
mensen bindt ons, evenals onze resultaatgerichtheid en verbinding. We willen het graag goed doen, 
voor onze opdrachtgevers en voor kandidaten, maar ook voor elkaar. Er is oog voor elkaar en ruimte 
voor iedereen. Humor vinden we fijn en jij mag zijn wie je bent. Kortom, we zijn nieuwsgierig naar 
jou. 
 
Werken bij Zeelenberg 
Werken bij Zeelenberg betekent veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om het werk naar je 
hand te zetten. Met kansen voor talent- en persoonlijke ontwikkeling. Wil je meer weten over het 
werk en ons bureau? Op www.zeelenberg.nl krijg je een eerste indruk, maar natuurlijk vertellen we 
je er graag meer over. Je kunt ons bereiken via (073) 612 06 55 en vragen naar Methanie van der Lee, 
Wouter Nijland of José Brus. 
Zie jij een match? Bel ons! We zijn vooral benieuwd naar jouw persoonlijkheid en drijfveren. 

https://zeelenberg.nl/hoezo-krapte-op-de-arbeidsmarkt/
http://www.zeelenberg.nl/

