Whyz Executive Search
Search consultant

Wie zijn wij?
Een succesvol executive search & interim management bureau, gestart in
2010. Whyz Executive Search (Whyz) is opgericht om de next generation
leaders in Nederland te identificeren en te koppelen aan innoverende
organisaties.
Met een unieke en transparante werkwijze, lopen wij vooruit op de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hierbij staat kwaliteit bovenaan. Onze
dienstverlening wordt door de klanten gewaardeerd: het evaluatiecijfer van
de opdrachten bedraagt gemiddeld een 8,5!

Leiden

Whyz richt zich op het segment tussen raad van bestuur (RvB) en
eerstelijnsmanagement inclusief de zware specialistenrollen. Tevens worden
toezichthoudende posities ingevuld. Wij richten ons op de volgende
practices:
 Pensioen
 Banken & Verzekeringen
 Woningcorporaties, Vastgoed & Ontwikkeling
 Zakelijke Dienstverlening
 Energy, Utilities en Telecom
Whyz is: nieuwsgierig, actief, ondernemend, gastvrij en transparant.
Onze bedrijfscultuur laat zich het best omschrijven als dynamisch, betrokken,
gedreven en enthousiast. Intern is de cultuur informeel, extern presenteert de
organisatie zich professioneel.

Wie zijn wij?
 Kwaliteit staat bovenaan! Whyz Executive Search geeft haar
opdrachtgever en kandidaten de maximale aandacht. Door tijd te
besteden aan het doorgronden van de wensen en eisen van een
kandidaat, zijn we in staat de juiste match te maken tussen
opdrachtgever en kandidaat. Wij geloven er in dat een exclusieve
searchopdracht onze opdrachtgevers toegang geeft tot de beste
kandidaten op de arbeidsmarkt.
 Als search consultant heb je een gevarieerde baan binnen een
jonge, dynamische en commerciële organisatie waarin je
samenwerkt met leuke en ervaren collega’s. Dienstverband zal in
eerste instantie voor bepaalde tijd zijn en bij gebleken geschiktheid
is er uitzicht op een vast dienstverband.
 Gewenst aantal uur: minimaal 32 uur.
Leiden



Wij staan open voor jouw ideeën om onze dienstverlening verder
te verbeteren en/of te ontwikkelen.

Search Consultant
Wat ga je doen?









Je krijgt een belangrijke rol in het succesvol vervullen van executive searchopdrachten.
Je werkt graag in een jonge, dynamische en commerciële organisatie.
Je hebt een gestructureerde en nauwkeurige werkwijze en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent het eerste contact met potentiële kandidaten en bent in staat om hen te enthousiasmeren door
middel van een goed telefoongesprek.
Je bent vaardig met social media.
Je legt gemakkelijk verbanden.
Je hebt een commerciële, innovatieve en creatieve instelling.
Je denkt mee en bent oplossingsgericht.

Functie in het kort
In deze rol krijg je inzicht in uiteenlopende bedrijven en organisaties. Je hebt dagelijks
contact met de top 5% professionals in de markt. Je krijgt de kans om hen de
volgende stap in hun carrière voor te leggen en daarmee ben je het eerste contact in
het proces naar hun vervolgfunctie!
Als search consultant bij Whyz Executive Search houd je je bezig met het traceren,
benaderen en enthousiasmeren van kandidaten voor uiteenlopende executive
searchopdrachten. Je werkt in een team en bent zodoende verbonden aan één of
meerdere partners waarmee je nauw samenwerkt. De partner is jouw interne
opdrachtgever en zorgt ervoor dat je ruime informatie over de functie en de
organisatie krijgt.
Je start met het samenstellen van huntlijsten met de juiste organisaties en kandidaten
voor een bepaalde search. Via diverse kanalen kom je in contact met deze
kandidaten en bouw je netwerken op. Je benadert potentiële kandidaten telefonisch
om hen te selecteren en de geschikte kandidaten te interesseren voor de specifieke
opdracht waar je aan werkt. Jouw doel is de best passende kandidaten in de agenda
van de partner te plaatsen, zodat de opdracht succesvol wordt vervuld.

www.whyz.nl

Daarnaast bewaak je de processen en verzorg je de administratieve afhandeling van
je werkprocessen. Verder is het ook heel belangrijk om de markt in kaart te brengen
en de ontwikkelingen in jouw specifieke branche bij te houden en dit te delen met je
collega’s.

past bij Whyz Executive Search wanneer je:
 het interessant vindt om je te verdiepen in een functie en je de juiste kandidaten voor deze positie weet te
vinden en te benaderen. Hierbij stel je jezelf ten doel een grote bijdrage te leveren aan het vervullen van
zeer diverse functies.
 beschikt over een professionele, flexibele en klantgerichte werkhouding.
 snel kunt schakelen in een hectische omgeving en oog blijft houden voor detail.
 een aanpakker bent, proactief en secuur.
 meerdere ballen tegelijk in de lucht kan houden en lef hebt! Je ziet toe op naleving van de interne
searchprocessen.
 sterke communicatieve vaardigheden hebt en ervoor zorgt dat jouw interne opdrachtgever op de hoogte
wordt gehouden van de stand van zaken in elke procedure.

Need to haves
 Je hebt een afgeronde hbo/wo opleiding.
 Minimaal vier jaar werkervaring in een functie waarin gestructureerd werken en (interne)
communicatie van belang zijn.
 Overtuigingskracht en de kunde om verbinding te maken.
 Uitstekende schriftelijke en verbale communicatieve vaardigheden
 Goed zicht op de diverse functiegebieden in ondernemingen en het onderlinge verband
daartussen.
 Perfecte beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Nice to haves





Een proactieve werkhouding.
Flexibiliteit.
Humor.
Helikopterview.

Ben je geïnteresseerd en wil
je nog meer weten of deze
functie? Neem dan contact op
met:
Annelien Zuidema
06 30 40 90 36
annelienzuidema@whyz.nl
of
Hayley de Zwart
06 83 98 80 15
hayleydezwart@whyz.nl

Adres:
Kanaalpark 140
2321 JV
c Leiden
Telefoon: 071-7440043
Email: info@whyz.nl

