Meewerkstage Sales & Recruitment
Wil jij meer leren over het recruitmentvak? Heb jij affiniteit met sales? Ben jij communicatief
sterk en een aanpakker? Lees dan snel verder!
Functieomschrijving
Tijdens de Sales & Recruitment Stage krijg je de mogelijkheid om te kijken of het
recruitmentvak iets voor jou is. De focus van de stageperiode zal vooral liggen op het vinden
van nieuwe kandidaten en het kwalificeren van deze kandidaten. Je krijgt veel begeleiding en
(sales)trainingen. Je hebt de ruimte om zelf initiatief te tonen maar je taken zullen o.a. zijn:
• Vacatures schrijven.
• Zoeken van kandidaten via bijvoorbeeld LinkedIn en Monsterboard.
• Kwalificeren van kandidaten via de telefoon.
• potentiële klanten in het systeem zetten.
• Interviews bijwonen.
Functie eisen
• Minimaal 3 dagen in de week beschikbaar om mee te werken. Daarnaast is er ook
ruimte om een opdracht vanuit jouw studie uit te voeren.
• HBO werk- en denkniveau.
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
• Interesse in recruitment.
• Proactieve werkhouding.
Wie zijn Morgan Green & Morgan Black?

Morgan Green & Morgan Black zijn een werving- en selectiebureau gevestigd in Amsterdam.
Wij zijn gespecialiseerd in de sectoren 1) FMCG: - Food, Pharmaceuticals & Medical Devices
en 2) IT Development. We richten ons op hoogopgeleide professionals door Nederland,
Duitsland en België. Er heerst een open en informele cultuur en je komt terecht in een
energiek, hardwerkend en jong team. We hebben een vrijdagmiddagborrel en een keer per
maand een last Friday waarbij we met het hele team de stad in gaan.
Ons aanbod
• Stagevergoeding.
• Begeleiding, coaching en training.
• Er is een tafeltennistafel en een Playstation aanwezig.
• Hele leuke, leerzame tijd!
Ben jij enthousiast geworden? Of heb jij nog vragen? Neem dan contact op met Christine
Levoleger via c.levoleger@morgangreen.nl of +31 (0)20 79 79 825.

