
Talent Consultant 

Wie zoeken wij? 

Voor onze eigen organisatie, AbelTalent, zijn wij op zoek naar een recruiter die verantwoordelijk is 
voor de instroom van nieuwe talenten en doorstroom van deze talenten richting verschillende 
opdrachtgevers. Binnen deze rol werk je nauw samen met collega's van Sales, Recruitment en 
Projecten.  

Wat ga je doen? 

Samen met Emilie, Niels, Saskia en de rest van de staf ga je nieuwe talenten zoeken en deze via een 
intake enthousiasmeren om binnen AbelTalent hun ervaring op te komen doen. Je gaat lekker veel 
gesprekken voeren en een bijdrage leveren aan de dynamische en frisse sfeer op de werkvloer. 
Daarnaast leer je de opdrachtgevers kennen waar Abeltalent mee samen werkt. Hiermee ga je het 
gesprek aan om te kijken welke mooie uitdagingen er liggen voor onze talenten die inmiddels hun 
ervaring op de projecten hebben opgedaan. De klantenkring is en blijft dynamisch van aard, 
afhankelijk van de ontwikkelingen in- en extern. De focus ligt op de advies- ingenieursbureaus, 
nutsbedrijven en overheidsinstanties.  

De kerntaken in deze rol zijn divers en kunnen het volgende inhouden: 

• Het searchen van de juiste talenten voor AbelTalent;  

• Het voeren van intake gesprekken; 

• Als consultant match je AbelTalenten aan 1 van onze opdrachtgevers; 

• Inventarisatie van de capaciteitsbehoefte bij (potentiële) opdrachtgevers; 

• Signaleren en analyseren van marktontwikkelingen en klantontwikkelingen. 

Wat verwachten wij van je? 

• Je hebt minimaal een afgerond diploma met een commerciële achtergrond; 

• Minimaal B1-taalniveau, waarbij wordt toegewerkt naar B2-niveau. 

• Je bent een echte teamspeler, successen zijn er om te delen; 

• Je hebt een gedeelde focus op het openen van deuren bij prospects; 

• Je bent in staat om met gemak binnen ons CRM systeem te werken; 

• Je hebt interesse in de branche waarin AbelTalent werkzaam is; 

• Je bent in staat relaties op te bouwen en te monitoren; 

Competenties die behoren tot het DNA van AbelTalent: 

• Resultaat- en Klantgerichtheid 

• Verbindend en Flexibiliteit 

• Ondernemend en Besluitvaardig 

• Netwerken 

• Plannen en organiseren 

• Goede schriftelijke communicatie 

Wat bieden wij jou? 

Binnen onze organisatie heerst een informele werksfeer. Wij vinden hard werken belangrijk, maar er 
moet ook ruimte zijn voor gezelligheid. Wij werken in zelforganiserende teams en dat betekent dat de 
verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen. Hierdoor is er veel dynamiek en krijg je de ruimte 
om jezelf steeds verder te ontwikkelen. Kom vooral eens bij ons langs om zelf de sfeer te proeven!  

• (Thuis)werken in een jonge, groeiende organisatie; 

• Uitdagende baan met een jaarcontract;  



• Salaris, afhankelijk van de werkervaring  

• Ook hebben wij een waarderingscyclus waardoor je jaarlijks procentueel kan groeien; 

• Een gezellig team met sportieve uitjes en gezellige borrels; 

• Perfecte secundaire voorwaarden, zoals telefoon, laptop, auto, goede pensioenregeling, maar 
ook een fietsvergoeding en ga zo maar door; 

• Verschillende trainingen om jouw soft skills te ontwikkelen; 

• Maar ook begeleiding om door te groeien naar jouw droomrol; 

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid doordat wij (thuis)werken in zelfsturende teams. 

Werken bij AbelTalent 

Werken bij AbelTalent biedt naast de inhoudelijke uitdagingen van de functie nog een aantal extra 
voordelen. Zo doe je in korte tijd een heleboel werkervaring en doorgroeimogelijkheden op. Daarnaast 
word je uitgedaagd nieuwe rollen en verantwoordelijkheden op te pakken vanuit het holacratische 
werken. 

AbelTalent biedt diverse trainingen gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Denk 
bijvoorbeeld aan een training vitaliteit, timemanagement of communicatieve vaardigheden. Deze 
trainingen worden verzorgd door een extern trainingsbureau. 

Daarnaast houden we bij AbelTalent van gezelligheid en vitaliteit: We lunchen iedere dag gezamenlijk, 
zorgen iedere week voor vers fruit, organiseren maandelijks een borrel en nemen deel aan vele 
(sportieve) activiteiten! 

 


