
 

 

 

 

 

 

Voor ons kleurrijke kantoor in Den Haag zoeken wij een: 

Sales Recruiter 

Ben jij een doener met pit en wordt je enthousiast van de combinatie commercie, recruitment en relatiebeheer? Dan is 

de functie sales recruiter bij QM op jouw lijf geschreven! In deze functie help jij onze (potentiële) opdrachtgevers met 

recruitmentuitdagingen.   

Wat ga je doen? 

Als sales recruiter bij QM weet jij als geen ander wat onze opdrachtgevers nodig hebben en kom je met oplossingen 

voor recruitmentuitdagingen. Medewerkers van QM zijn inzetbaar in alle fases, van ontwerp tot en met uitvoering. QM 

werkt in de infrastructuur, bouwsector, (petro-)chemie, scheepsbouw, offshore en foodsector.   

Jij staat niet alleen paraat voor onze bestaande klanten. Je gaat ook nieuwe klanten benaderen en helpen met hun 

personele behoefte. Dit doe je door middel van koude acquisitie en het gebruik van je netwerk. Jouw commerciële skills 

komen hier goed van pas. Heb jij een opdrachtgever weten te overtuigen? Dan is het nu tijd om je belofte waar te 

maken. Jij gaat op zoek naar de beste kandidaat!  Heb je kandidaten gevonden? Dan voer je selectiegesprekken om te 

kijken of ze een match zijn. Binnen de gestelde deadlines zorg jij voor een top kandidaat! Kortom, een functie waar je 

van begin tot het eind betrokken bent.  

Naar wie zijn we opzoek 

 Je hebt minimaal een HBO werk en denkniveau met affiniteit in de techniek. 

 Je bent een doener die denkt in kansen en oplossingen. 

 Je hebt een commerciële instelling en goede communicatieve vaardigheden. 

 Je hebt organisatorisch talent en je kunt werken met social media. 

 Je hebt een proactieve houding en je bent positief ingesteld. 

 Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie binnen de uitzendbranche. 

 Je bent fulltime beschikbaar. 

 Je kunt prioriteiten stellen. 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wat kan je verwachten bij QM 

 Een prettige werksfeer in een ondernemend team. 

 Een marktconform salaris. 

 Je krijgt een goed arbeidsvoorwaardenpakket, zoals reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en een 

onkostenvergoeding. 

 Je krijgt veel vrijheid om je werk goed uit te kunnen voeren. 

 Wij bieden een veelzijdige vaste baan met veel verantwoordelijkheid. 

 Je krijgt genoeg ruimte om jouw ideeën te bespreken en uit te voeren. 

 Regelmatig organiseren we activiteiten; denk aan excursies op projecten van onze medewerkers. 


