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Recente recruitment projecten:
2017
TomTom, Amsterdam
Senior Talent Acquisition Consultant a.i.
TomTom heeft wereldwijd 4000 medewerkers en verkoopt haar producten in meer dan 36 landen.
TomTom-producten omvatten online kaarten, real-time verkeersinformatie en navigatiesoftware.
Zeer succesvol in de werving van technisch talent voor de navigatie businessunit in Berlijn.
Resultaten:
ü Meer C++ Software Engineers aangenomen in de eerste 3 maanden dan 18 maanden ervoor.
ü Hiring efficiëntie verbeterd van 1:174 naar 1:39 sollicitanten,
ü Bestaand selectieproces versneld met 1 week (van 5 naar 4 weken),
ü Gewerkt aan verschillende (proces)verbeteringen, zoals kandidaat-rapportages via Workday,
online job marketing, nieuw vacaturetekst sjabloon en kandidaat ervaring.
2016 – 2017

Canon Europe, Amstelveen
Interim Talent Acquisition Specialist
Canon is een wereldwijd bedrijf, waarvan 9,3 miljard euro omzet en 18.000 werknemers in EMEA.
Het Unity programma is een groot bedrijfs- en IT-transformatie programma en een van de grootste
Oracle EBS-implementaties in West-Europa. In dit internationale transformatie-programma
verantwoordelijk voor het gehele werving- en selectieproces. Resultaten:
ü Alle (langdurig) openstaande vacatures sneller vervuld dan verwacht,
ü Gemiddeld 7 hires per maand gerealiseerd.
2016

Blokker Holding, Amsterdam
ICT Recruitment Specialist a.i.
Blokker Holding is een internationaal retailbedrijf dat actief is in de sectoren Huishoud, Speelgoed
en Wonen. De Nederlandse familieonderneming heeft 10 winkelformules in 8 landen met circa
2.400 winkels, 22.000 medewerkers en 2 miljard euro omzet.
Verantwoordelijk voor de werving en selectie van ruim 50 ICT-specialisten (vast en flex) in 6
maanden tijd voor het nieuwe SSC ICT om de doelstellingen van de onderneming, transformatie
naar een omnichannel retailer, te bereiken. Resultaten:
ü Effectiviteit verbeterd van 3 naar 12 hires per maand door herinrichten recruitmentproces,
ü Verbeteren arbeidsmarktcommunicatie en ontwikkelen van volledig nieuwe recruitmentsite,
ü Eigen modelovereenkomsten geïntroduceerd conform wet DBA,
ü Succesvolle inzet referrals en social media (40% respectievelijk 30% hires).
2014 – 2015

KPN, Den Haag
Adviseur Werving en Selectie a.i.
KPN is de grootste leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland, met meer
dan 30.000 medewerkers wereldwijd en een omzet van 8 miljard euro in 2014.
Verantwoordelijk voor (grote) wervingscampagnes voor belangrijke doelgroepen zoals 50 ITsecurity professionals, 25 Media/TV Engineers, en technische trainees. Tevens initiatief genomen
voor strategische recruitment projecten zoals:
ü Recruitment dashboards en metrics ingericht met BI-tool Qlik,
ü Diverse aanpassingen carrièresite waardoor o.a. de kwaliteit van (bron) data verdubbelde,
ü Invoer van standaard job template (+23% conversie ratio),
ü Verbeteren open sollicitatieprocedure (candidate journey),
ü Talent mapping en marktanalyse voor meer inzicht in doelgroep bij elke vacature.
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Recruit2 / Recruiter University
Pionier in interim recruitment en online werving
Specialist in ‘online werving’ via alle beschikbare onlinekanalen.
Toonaangevend in uitvoer van grootschalige (internationale) recruitment projecten.
Vernieuwende arbeidsmarktcommunicatie met inzet van social media.
Significant verbeteren van werving.
Succesvol voor nationaal en internationaal opererende opdrachtgevers:

ICT / Techniek
Telecom
Sales
Overheid
Advocatuur
Banking

: TomTom, Canon, Blokker Holding, KPN, Applus RTD, Raet, BearingPoint.
: Cisco Systems, Tele2, RANN, T-Mobile, Alcatel Telecom, KPNQwest.
: InFocus EMEA.
: Wigo4it.
: Clifford Chance.
: ING Insurance CE, ING Wholesale Banking, ING Investment Management,
ING Groep.
Zie mijn LinkedIn profiel voor periode en beknopte projectbeschrijvingen met behaalde resultaten.
Belangrijke mijlpalen:
ü Blogger RecruitingRoundtable.nl en spreker op internationale recruitment conferenties.
ü Auteur van twee bestsellers over LinkedIn, voor recruiters en werkzoekenden.
ü Organisator Mobiele Recruitment Award en 123Mobile conferentie in 2012 en 2013.
ü Redactieraad en expertpanel voor het boek Recruitmentkengetallen 2013.
ü Auteur van het boek ‘Recruitment via sociale media’ (september 2014).
Bijzondere awards en nominaties:
2016
Toprecruiter (top 10) volgens Intermediair.nl
2010
Nominatie ‘Meest veelbelovende recruitment initiatief’ voor Refer2
2009
Nummer 12 ‘meest invloedrijke werver’ volgens Werf& onderzoek
2009
Winnaar titel ‘Best Social Recruiter 2009’, CSN Awards
2007
Winnaar SHRM Creative Excellence Award 2007
2007
Nominatie meest aansprekende recruitment site 2007 (IG)
2004
Finalist ‘Recruiter Van Het Jaar’, Recruiters United
2003
Finalist ‘Recruiter Van Het Jaar 2002’, Recruiters United
1998 & 1999
‘Sales Person of the Month’, Modis International
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