PROJECT MANAGER
ACCOUNTMANAGER
RECRUITER

FREELANCERS
UNITED

Freelancers United is een netwerk van meer dan 1000 professionals in marketing, communicatie en human resources. Zij
vormen het hart. De diversiteit aan talenten (skills, ervaring, persoonskenmerken) biedt opdrachtgevers de mogelijkheid
om flexibel en op maat, voor korte of langere periode- kennis, capaciteit en energie aan zich te binden.
Naast het bemiddelen van de beste marketing-, communicatie- en HR-professional naar een tijdelijke opdracht of vaste
baan (Fix it!), stellen wij teams van specialisten samen om volledige marketingprojecten uit handen te nemen (Boost
it!). En brengen wij specialisten voor een beperkt aantal uren per week ter ondersteuning (Back me up!), educatie of
inspiratie (Educate us!) naar organisaties in alle branches.
Vanuit onze eigen kennis en ervaring in marketing, communicatie en HR zijn wij met plezier en kennis van zaken,
strategisch partner bij ieder talentvraagstuk binnen een organisatie.

Functieomschrijving
Projectmanager, accountmanager, consultant, recruiter: hier ben jij het allemaal!
Je hebt intake’s met diverse marketingcommunicatie professionals, leert veel over het vak, leert meedenken met een
organisatie en ontwikkelt je al gauw tot een adviseur voor de verschillende organisaties waar wij voor werken. Je bent
voornamelijk constant aan het schakelen tussen klanten en professionals en opereert op het snijvlak van marketing/
communicatie/HR én sales. Want acquisitie hoort er namelijk ook bij.
Bij Freelancers United is dus geen dag hetzelfde. Jij draagt direct bij aan het succes van Freelancers United en bent
vanaf de eerste dag een volwaardig teamlid. Wij vinden het belangrijk dat jij de drive hebt om het verschil te maken.
Van hard werken ben jij niet vies, want jij bepaalt je eigen succes. Niet omdat het moet, maar omdat jij je eigen ambities
wilt waarmaken.
Daarom zoeken wij een nieuwe collega die:
• Het lef heeft om ons merk naar nieuwe opdrachtgevers te brengen
• Een commerciële mindset heeft en creatieve manieren vindt om opdrachtgevers en kandidaten aan zich te binden.
• Een achtergrond heeft in marketing, communicatie en of HR (opleiding en/of werkervaring)
• Proactief werkt; je bent zelfredzaam en actiegericht
• Fulltime beschikbaar is

Wij bieden
• Een diverse en uitdagende functie met veel ruimte voor eigen inbreng
• Aandacht voor je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid
• Werken op een toffe werkplek bij een co-workingspace met leuke events zoals office yoga en korting op sporten
• Je maakt onderdeel uit van een klein team, met korte lijnen en een extreem open cultuur
• Twee/drie keer per jaar organiseren we een inspirerende teamdag
• Een marktconform salaris

HAPPY TO
MEET US?
STUUR JE CV EN MOTIVATIE >

Your Chief: Myrthe de Brouwer

// FLUXER• 06 - 83 60 27 19 • myrthe@freelancersunited.nl

We kennen de talentvolste junioren en de meest ervaren senioren,
marketing-, communicatie- en hr-specialisten.
We kunnen professionals voor fulltime of voor een dag per week aan je voorstellen.

U NAME IT

