
Vacature Recruiter 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
My Jewellery groeit, en hard ook! In december openen we onze 13e boutique in Enschede en 
ons personeelsbestand is in het laatste 1,5 jaar zo ongeveer verdubbeld. Maar… we willen 
meer, want aan ambitie geen gebrek! We zijn ervan overtuigd dat we met My Jewellery nog 
een flinke groei kunnen doormaken. En bij groei horen ook nieuwe medewerkers. Daarom 
zijn wij op zoek naar een proactieve en enthousiaste Recruiter die ons HR-team komt 
versterken!  
 
Heb jij een neusje voor het herkennen van talent en weet je daardoor meteen die perfecte 
match uit de massa te pikken? Dan past deze functie perfect bij jou. Als Recruiter ben je 
verantwoordelijk voor de werving & selectie van alle functies binnen My Jewellery. Op het 
ene moment bedenk je een wervingscampagne om de fulltime ploeg van het Magazijn te 
vergroten en op het andere moment ben je in gesprek met een potentiele Business 
Development Manager met zo’n 10 jaar werkervaring. Het is dan ook belangrijk dat je met 
jouw sociale kwaliteiten elke doelgroep weet aan te spreken. 
 
TAKEN 
Bij deze functie horen de volgende taken: 

- Je bent verantwoordelijk voor het gehele recruitmentproces. 
- Je zet My Jewellery op de kaart als werkgever m.b.v. employer branding.  
- Je bouwt een eigen netwerk op met potentiele kandidaten door proactief kandidaten 

te zoeken en te benaderen. 
- Je schrijft pakkende vacatureteksten waarmee we de juiste kandidaten weten aan te 

spreken. 
- Je zet de vacatures via verschillende kanalen uit op allerlei creatieve manieren.  
- Je maakt een eerste selectie op basis van de functie-eisen uit de vacature.  
- Je nodigt kandidaten uit en voert samen met een collega het eerste (telefonische) 

sollicitatiegesprek.  
- Je zorgt dat elke sollicitant tijdig een nette terugkoppeling ontvangt op de sollicitatie. 
- Je beheert online vacature-portals zoals Indeed, LinkedIn, etc. 
- Je helpt bij het implementeren van ons nieuwe Recruitment-systeem.  

 
WIJ ZOEKEN 
Een hele lijst met taken dus! Daarvoor zoeken we iemand die voldoet aan de volgende 
eisen: 

- Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding (bijv. HR of Bedrijfskunde). 
- Je hebt minimaal 1-3 jaar ervaring in een rol als Recruiter. 
- Je bent sociaal en zeer communicatief vaardig. 
- Je bent proactief, neemt initiatief en weet de juiste prioriteiten te stellen. 
- Je hebt een hoge mate van resultaatgerichtheid en houdt van uitdagende 

doelstellingen. 
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
- Je bent voor 4 of 5 dagen per week beschikbaar.   
- Je woont in de omgeving van Den Bosch. 

 
WIJ BIEDEN 

- Een nieuwe functie waarbij je zelf veel input hebt over de invulling ervan.  
- Een afwisselende en uitdagende fulltime functie bij een leuke en jonge organisatie die 

snel groeit. 
- Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, elke 

woensdag sporten met onze personal trainer en een héle leuke personeelskorting op 
al onze producten. 



 
My Jewellery is een vooraanstaand sieradenlabel in de Benelux. Wij verkopen via onze 
eigen webshop, fysieke winkels, partner stores en marketplaces. My Jewellery blijft maar 
groeien: er wordt iedere dag online volop besteld, we openen binnenkort onze 10e winkel en 
ook onze B2B-afdeling groeit hard. Vandaar deze leuke vacature!   
 
INTERESSE? 
Als je interesse hebt in deze functie dan kun je je motivatiebrief + cv sturen ovv ‘Recruiter’ 
naar Maud van Lanen via werken@my-jewellery.com. 
 


