
 

 

Werken bij CM projects 
 

Ben jij een talent in het werven van de juiste kandidaten? Heb jij de energie en bevlogenheid om 
de regio Brabant en Limburg verder uit te bouwen? Om dit te bewerkstelligen houd jij je niet alleen 
bezig met het werven van kandidaten, maar heb je ook contact met onze opdrachtgevers. 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een; 

Sales recruiter (fulltime) 

Wat ga je doen? 

Als sales recruiter ben je veelzijdig bezig. Jouw focus ligt op het vinden van de juiste 

kandidaat via verschillende kanalen. Passende kandidaten nodig je uit voor een gesprek. 

Tijdens dit gesprek achterhaal je de wensen en capaciteiten en bespreek je de 

mogelijkheden. Vervolgens neem je contact op met onze opdrachtgevers om de 

kandidaat voor te stellen. Hierbij werk je samen met onze accountmanagers. 

Wat zoeken we? 

✓ Je hebt aantoonbare ervaring met het werven en selecteren van kandidaten 

✓ Je kan de wensen van klanten vertalen naar sterke vacatureteksten 

✓ Je bent initiatiefrijk en je hebt frisse ideeën om ons bedrijf naar een hoger plan te 

tillen 

✓ Je hebt overtuigingskracht en mensenkennis 

✓ Je bent zelfstandig, betrokken, deskundig, ondernemend, betrouwbaar en 

communicatief sterk 

✓ Je hebt passie voor het vak en gaat graag uitdagingen aan 

✓ Je krijgt energie van het vinden, bemiddelen en binden van kandidaten 

✓ Je beschikt over HBO werk- en denkniveau 

✓ Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

✓ Je hebt rijbewijs B 

Wat bieden we? 

✓ Ruimte en mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien 

✓ Toegang tot het online trainingsprogramma van GoodHabitz 

✓ Veel vrijheid tot ondernemen en het nemen van eigen initiatieven 

✓ Flexibele werktijden 

✓ Een marktconform salaris dat in overleg wordt bepaald 

✓ Een prima pensioenregeling 

Je komt te werken in een jonge dynamische en groeiende organisatie met gedreven 

collega’s die een hecht team vormen. Binnen onze organisatie zijn wij naast de techniek 

uit aan het breiden naar andere vakgebieden. 

Jouw CV mag je mailen naar; twan@cmprojects.nl 
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