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Corporatie Recruiter - Zig

Inval Leerkracht Basisonderwijs

Corporate Recruiter MRO AIR

Wij zijn Zig en wij ontwikkelen software voor
de vastgoedbranche (woningcorporaties,
studentenhuisvesters en commercieel
vastgoed).

Inval leerkracht voor ongeveer 8 uur per
week voor groep 1 t/m 4

Born from a passion for aviation and
innovation we invent, develop and implement
software solutions for global aircraft
maintenance companies.

OPLEIDINGEN

2003 - 2005 | Hogeschool INHOLLAND

1995 - 1999 | Stenden University

1993 - 1995 | Lauwers College

OVER  MIJZELF

Passie, enthousiasme, motivatie,
gedrevenheid zijn enkele woorden die mij
als persoon goed typeren. Als ik er voor ga
dan ga ik er ook meer dan 100% voor. Ik
ben niet bang om verantwoordelijkheid te
nemen. No nonsens is ook een woord welke
mij goed typeert. Ik ben eerlijk zowel naar
de klant als kandidaten. Deze houding
heeft ervoor gezorgd dat ik vaak respect
kreeg van mijn kandidaten en klanten.
Problemen bestaan niet, dit zijn
uitdagingen die op een `creatieve` manier
opgelost kunnen worden. Ik ben iemand die
pro actief meedenkt over recruitment en
de lead neemt over het uitvoeren van
recruitment acties die anders zijn dan men
gewend is. Echter het meedenken beperkt
zich bij mij niet alleen tot recruitment zaken
maar ook op gebieden als sales en bedrijf
algemeen. Recruitment is voor mij buiten je
kaders treden en creatief denken en
continu de markt in de gaten houden. Met
name op de nieuwste ontwikkelingen en
vraag en aanbod klant en kandidaat en
hier op in spelen.


