
Vacature Recruiter – MMedical Den Haag 

In het kort 

Heb je ruime ervaring als recruiter en haal je energie uit succesvolle samenwerkingen? Ben je 
initiatiefrijk, ondernemend en wil je werken aan de verdere opbouw van een jong bedrijf? Dan leren 
we je graag kennen!  

Functieomschrijving 

Wij bieden je een rol als consultant binnen ons bedrijf. Lijkt het je een uitdaging om naast je 
recruitment werkzaamheden mee te denken over de strategie en zelf projecten op te zetten, dan is 
deze functie je op het lijf geschreven. Je krijgt de ruimte om mee te werken aan de opbouw van ons 
netwerk binnen Nederland. Daardoor zul je ervaring opdoen met het opbouwen van een 
cliëntennetwerk en het beheer daarvan. Verder bouw je aan relaties met zorgprofessionals en 
adviseer je hen over de actuele vacatures binnen ons netwerk. Als de samenwerking goed bevalt, 
bestaat de mogelijkheid om door te groeien binnen het bedrijf.   

Werkzaamheden 

Je bent als recruiter binnen het team verantwoordelijk voor de werving en selectie van kandidaten en 
cliënten binnen de Nederlandse markt. Je voert gesprekken met cliënten en kandidaten (online, 
telefonisch en persoonlijk). Je inventariseert mogelijkheden en wensen, werft nieuwe cliënten en 
begeleidt de match tussen kandidaten en cliënten binnen Nederland.  

Wie is MMedical? 

MMedical wordt geleid door vier jonge artsen. Wij hebben dit bedrijf opgericht om het voor collegae 
makkelijker te maken inzicht te krijgen in de kansen die de huidige arbeidsmarkt hen biedt. Wij 
werken zowel binnen als buiten Nederland. Ondernemend, betrokken, gedreven en betrouwbaar zijn 
de woorden die ons typeren en dit zoeken wij ook in jou! Verder hebben wij een aantal medisch 
studenten in dienst ter ondersteuning. Door de groeiende vraag zijn wij nu op zoek naar recruiters die 
ons team kunnen versterken.   

Jouw profiel: 

• Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau; 
• Je bent ondernemend ingesteld en kan zelfstandig werken; 
• Ruime en recente werkervaring als recruiter of intercedent (minimaal 3 jaar); 
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; 
• Een resultaatgerichte en proactieve houding; 
• Affiniteit met en kennis over de zorgsector is een pre. 

Wat biedt MMedical? 

• Een fulltime functie bij snel groeiende bemiddelaar in Den Haag; 
• Een flexibele baan; 
• Ruimte voor creativiteit en ondernemerschap; 
• Een marktconform salaris en bonusregeling bij succesvolle plaatsingen; 
• Mogelijkheden tot ingroei in de organisatie. 


