Wie zijn we
Wij zijn Allianz Global Assistance, internationaal marktleider in hulpverlening en reisverzekeringen. Wereldwijd
werken er meer dan 17.000 werknemers bij ons die samen ruim 70 talen spreken. In Nederland zijn we met
ongeveer 450 collega’s. Vanuit onze eigen alarmcentrale helpen we mensen in binnen- en buitenland.
Ongeveer 250 miljoen mensen (4% van de totale wereldpopulatie) maken wereldwijd gebruik van
onze services. We maken onderdeel uit van de internationale Allianz Group, met haar hoofdkantoor in München.
De afdeling
De HR afdeling heeft een open en collegiale sfeer, met 6 betrokken collega’s die servicegerichtheid en kwaliteit
hoog in het vaandel hebben staan!
Wat ga je doen?
In deze functie van corporate recruiter ben jij geheel verantwoordelijk voor het werven, selecteren en spreken van
kandidaten.

Hierbij werk je nauw samen met de (People) Managers en de HR Business Partners;

Je gebruikt diverse wervingskanalen om kandidaten te vinden en binnen te halen. Heb je zelf ideeën?
Daar staan wij uiteraard ook voor open;

Je verzorgt het gehele administratieve proces rondom het recruitment proces. Samen met je collega’s van
de HR afdeling en de People Managers streef je ernaar om onze organisatie naar een volgend niveau te
brengen, waarbij Employer Branding de komende periode ook een belangrijke rol zal spelen.
Wat verwachten we van je
•
Tenminste in het bezit van een afgeronde HBO – opleiding en 1-3 jaar werkervaring;
•
Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
•
Sterk en creatief in het schrijven van vacatureteksten;
•
Je bent nieuwgierig, commercieel , flexibel, oplossingsgericht en stress bestendig ingesteld;
•
Linkedin & social media zijn voor jou zeer bekend terrein.
Je bent op zoek naar een baan voor minimaal 32 uur per week . Je houdt van een werkomgeving waar nooit een
dag hetzelfde is.
Wat verder interessant is om te weten
How can we help? Als corporate recruiter sta je altijd voor onze veranderende organisatie klaar. Wij zoeken een
energieke corporate ecruiter die zorgt dat talent op de juiste plaats komt binnen Allianz Global Assistance.
Wat kun je van ons verwachten
We bieden je een veelzijdige en uitdagende baan in een informele organisatie. Je kunt rekenen op een
aantrekkelijk en marktconform salaris, 25 vakantiedagen + 13 ATV dagen, een pensioenregeling, collectieve
ziektekostenverzekering en kortingen op bepaalde verzekeringen.

_________________________________________________________________________________________

Interesse?
Wanneer je geïnteresseerd bent stuur ons dan je CV en korte motivatie, met vermelding van de functie. Deze kun
je sturen naar vacature.nl@allianz.com. Voor vragen kun je contact opnemen met Miriam Mulder, HR adviseur
op 020-5618786.
Bedrijfsinformatie
http://www.allianz-assistance.nl/WerkenBij/werken-bij

