Bond3D heeft een revolutionaire print-techniek bedacht om
onderdelen gemaakt van high performance polymeren te produceren
door middel van additive manufacturing. De producten hebben
dezelfde eigenschappen als producten die momenteel worden
geproduceerd met conventionele technieken. Sinds de oprichting in
2014 is Bond3D bezig met de ontwikkeling van de 3D-printer om de
innovatieve concepten in de praktijk te brengen. De nieuwe generatie
printers die nu in ontwikkeling is, kan de onderdelen snel, in hoge
kwaliteit en reproduceerbaar printen.
Spreekt High Tech jou aan? En een omgeving waarin multidisciplinair
inzicht vanzelfsprekend is? Grijp jij zo’n technische uitdaging met
beide handen aan en wil jij samen met jouw collega’s aan de slag om
hiervoor concepten te ontwikkelen? Grijp dan nu je kans en ga aan de
slag bij Bond3D en lever een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van deze revolutionaire printer.

Corporate (Technical) Recruiter
Wat ga je doen?

Wat verwachten we van je?

We zijn op zoek naar een proactieve en enthousiaste Recruiter om ons HR-team te
versterken. Je zult het groeiende aantal vacatures beheren als gevolg van de snelle groei die
Bond3D momenteel doormaakt. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van het
volledige wervingsproces en het beheren van alle betrokken stakeholders. De volgende
taken horen hierbij:
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•
•
•
•
•
•
•

Het maken van aantrekkelijke profielen die de Bond3D-waarden vertegenwoordigen.
Beheer en screening van alle inkomende sollicitaties, de juiste kandidaten selecteren
en het inplannen, uitnodigen en afwijzen van kandidaten;
Plannen en uitvoeren van sollicitatiegesprekken met potentiële kandidaten,
persoonlijk of via Skype;
Het opstellen van arbeidsvoorwaardelijke voorstellen en deze bespreken met de
kandidaat;
Werken met externe recruiters, headhunters en W&S-bureaus voor specifieke
vacatures;
Opstellen en bijwerken van de wervingsstrategie en het jaarlijkse wervingsplan en het
rapporteren van maandelijkse wervingsstatistieken;
Proactief en nauwkeurig coördineren van het gehele wervingsproces, waarbij alle
interne en externe belanghebbenden op de hoogte worden gehouden.
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Je kan als geen ander de Bond3D waarden vertalen naar buiten en weet door je
enthousiasme kandidaten te interesseren om kennis te maken met Bond3D;
Je hebt oprechte interesse in de mens, waardoor je de juiste informatie naar boven haalt;
Bent gedreven om samen met het team de juiste persoon op de juiste plek te krijgen;
Durft verantwoordelijkheid te nemen en bent in staat om mee te denken met de organisatie
én kandidaat;
Bent proactief, stressbestendig en flexibel: lopen dingen anders dan verwacht, dan speel je
daar snel op in;
Minimaal een afgeronde HBO-opleiding;
Minimaal 3 jaar werkervaring in Recruitment;
Aantoonbare ervaring als Technical of Corporate Recruiter is een pré;
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal;
Affiniteit met techniek;
Communicatief, overtuigend, resultaatgericht en enthousiast;
Goede organisatorische skills.

Spreekt bovenstaande jou aan? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar: Bond3D t.a.v. Lotte Verzijde, via recruitment@bond3d.com

