Kom jij ons team versterken?
`
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Rieken & Oomen zoekt adviseurs die met enthousiasme hun vakmanschap willen
inzetten voor het realiseren van duurzame, toekomstbestendige verbindingen tussen
onze kandidaten en opdrachtgevers.
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RIEKEN & OOMEN

RIEKEN & OOMEN
Rieken & Oomen zoekt adviseurs die met enthousiasme hun vakmanschap willen inzetten voor het realiseren van
duurzame, toekomstbestendige verbindingen tussen onze kandidaten en opdrachtgevers. Dienstverleners en
teamspelers van nature, met een scherp oog voor kwaliteit en professionaliteit, meer dan gemiddelde interesse in
mensen en organisaties, en een brede maatschappelijke oriëntatie.
Wij zijn sinds 1988 hét bureau voor werving, selectie en interim. Vanuit onze vestigingen in Maastricht en Utrecht
bemiddelen wij kandidaten voor reguliere- en interim functies bij toonaangevende opdrachtgevers. Onze werving
richt zich in het bijzonder op toezichthouders, bestuurs- en managementfuncties in zorg & welzijn, onderwijs,
overheid en wonen.
Rieken & Oomen richtte zich oorspronkelijk op de bemiddeling van vrouwelijke managers en bestuurders. Nog
steeds hebben wij diversiteit in de breedste zin hoog in het vaandel staan. De discussie over het belang van
diversiteit heeft de boardroom inmiddels bereikt. Toch is diversiteit in de top van organisaties nog steeds geen
vanzelfsprekendheid. Want diversiteit is meer dan alleen mannen versus vrouwen. Het gaat bijvoorbeeld ook over
diversiteit in persoonsprofielen, leiderschap en culturele achtergrond. Meer diversiteit leidt tot betere resultaten en
creëert een organisatiecultuur die doelgerichter, innovatiever en toegankelijker is, gericht op de menselijk maat.
Bij Rieken & Oomen geloven we hierin en worden we door onze opdrachtgevers gevraagd om aan deze diversiteit
een bijdrage te leveren. Dat doen wij graag! Diversiteit, in alle vormen, is iets waar wij, elke dag weer, vol overgave
aan werken.
Rieken & Oomen maakt onderdeel uit van Rijnconsult dat zich als organisatieadviesbureau richt op Lean,
Leiderschap en Ketens en Netwerken. Zie ook www.rijnconsult.nl
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WERKEN BIJ RIEKEN & OOMEN
Bij Rieken & Oomen werken we aan iedere opdracht met een team van specialisten: de adviseur werving en selectie,
de research-adviseur en de projectassistenten. Samen gaan we voor de optimale match en ontzorgen we onze
opdrachtgever van begin tot eind.
Ons team legt de lat hoog en we monitoren continu de kwaliteit van onze dienstverlening: wat goed gaat, kan altijd
beter. We zijn alert op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en proberen die te vertalen naar nieuwe
inzichten voor ons vak.
Onze adviseurs werken veelal op locatie en dus zorgen we ervoor dat we elkaar ook regelmatig zien en spreken. We
hebben periodiek overleg, maar zoeken elkaar ook tussentijds op om te sparren of gewoon om even bij te praten.
Rieken & Oomen is uitgegroeid tot een sterk merk in de markt van werving en selectie/ executive search. Onze
opdrachtgevers komen graag bij ons terug. Nieuwe opdrachtgevers weten ons te vinden op basis van onze reputatie
of door mond-tot-mond reclame. In de evaluaties worden onze professionaliteit, onze brede kijk op vacatures en de
persoonlijke benadering van onze adviseurs hoog gewaardeerd. Aandacht, voor zowel opdrachtgever als kandidaat,
is iets dat ons kenmerkt. We denken en kijken verder dan de vraag van onze opdrachtgevers, waarbij we hen
regelmatig weten te prikkelen met een ‘verrassingskandidaat’.
We groeien en zijn daarom op zoek naar versterking met collega’s die aan de slag kunnen als:

Adviseur werving & selectie

Adviseur werving en selectie
In deze rol ben je verantwoordelijk voor de acquisitie en uitvoering van werving- en selectieopdrachten. Je zorgt
voor een adequate opvolging van offerteverzoeken en je hebt een relevant netwerk om nieuwe opdrachten te
genereren. In de uitvoering van de werving- en selectieopdrachten voer je de regie en stem je samen met de
opdrachtgever de invulling van het proces af. Je bent in staat om een scherpe analyse te maken van de organisatie
en de functie en weet dat te verwoorden in een functieprofiel dat de juiste doelgroep zal aanspreken. Je doorloopt
het hele selectietraject, doet een eerste cv- en briefselectie en voert voorselectiegesprekken met kandidaten.
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Je draagt kandidaten voor, adviseert de opdrachtgever over de te kiezen werkvormen voor de selectierondes en
begeleidt de gespreksrondes tot de arbeidsovereenkomst is getekend.
Voor de kandidaten ben je een betrouwbaar aanspreekpunt en indien nodig een ‘critical friend’. Na de aanstelling
evalueer je met zowel de kandidaat als de opdrachtgever en onderhoud je het contact.

Research adviseur

Research adviseur
Als research adviseur ben je een cruciale schakel in het team. Rieken & Oomen heeft in de jaren van haar bestaan
een hoogwaardige en omvangrijke database van gekwalificeerde kandidaten opgebouwd. Dit bestand wordt door
jou zorgvuldig beheerd, je onderhoudt regelmatig contact met de kandidaten en bouwt zo duurzame relaties op.
Rieken & Oomen beschikt daarnaast over een omvangrijk landelijk netwerk dat je kunt inzetten samen met het
netwerk van onze collega’s van Rijnconsult. Je stemt met de adviseur de wervingsstrategie af en benadert
potentiële kandidaten die vaak niet specifiek op zoek zijn, maar wel nieuwsgierig. Je legt het eerste contact,
beantwoordt vragen en bespreekt de kandidaten die geïnteresseerd zijn met de adviseur werving en selectie.
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WAT BRENG JE MEE?
• Academisch werk- en denkniveau
• Bovengemiddelde adviesvaardigheden
• Meer dan gemiddelde interesse in mensen en organisaties
• Kennis van organisaties-in-ontwikkeling
• Lef en doorzettingsvermogen
• Professionaliteit en kwaliteit
• Enthousiasme en teamspirit
• Inventiviteit en creativiteit
• Een gezonde dosis nieuwsgierigheid.
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WAT BIEDT RIEKEN & OOMEN?
Bij Rieken & Oomen word je onderdeel van een team bevlogen enthousiaste collega’s met veel kennis en ervaring.
De cultuur kenmerkt zich door een open sfeer, korte lijnen en veel aandacht voor kennisdeling en groei. Daarnaast is
er veel ruimte om het werk in te richten zoals jij dat wil. Natuurlijk bieden we een marktconform salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. Wat werken bij Rieken & Oomen echter bijzonder maakt is dat we je de
mogelijkheid bieden om mede-eigenaar van het bureau te worden.

INLICHTINGEN EN SOLLICITATIE

INLICHTINGEN EN SOLLICITATIE
Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kun je contact opnemen met Marianne oude Veldhuis of met
Tanja de Vries via telefoonnummer 043-321 96 07.
Je sollicitatie ontvangen we graag uiterlijk 6 december via www.riekenoomen.nl/vacatures. Klik je op deze vacature
dan kunt je reageren via je persoonlijk dossier.
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