
Senior Recruitment adviseur  

Standplaats 
Den Haag 
Startdatum inzet 
zsm 
Uren per week 
36 
Projectduur 
6 maanden (met optie op verlenging) 
Max uurtarief 
€92,50 

Tijdspad voor de opdracht:  
Tijdspad: 
1. Roadmap maken hoe opdracht wordt opgepakt: 3 weken na start opleveren. 
2. Opleveren resultaten uiterlijk 1 juni 2020. Eerder indien mogelijk. 
  
Functieomschrijving 
EZK zoekt een senior professional recruitment/AMC die een advies rapport oplevert 

waarin staat op welke wijze het ministerie van EZK/LNV haar Wervings & Selectie proces 

en arbeidsmarktcommunicatie het best kan organiseren met daarin de acties die nodig 

zijn om van de huidige naar de gewenste situatie te komen (plan van aanpak). 
EZK wil dit proces professionaliseren. Resultaat moet zijn dat EZK op basis van dit 

rapport de organisatie zo kan inrichten dat er regie kan worden gevoerd op de 

wervingsvraagstukken waar EZK/LNV de komende jaren voor staan gesteld. 
  
In het adviesrapport zijn de volgende zaken iig opgenomen 

• Hoe EZK/LNV vanuit P&O/recruitment voor de kerndepartementen EZK/LNV de 

candidate journey kan invullen 
• Een analyse arbeidsmarkt EZK/LNV waaruit risico’s worden gedestilleerd tot op 

niveau van doelgroepen op de arbeidsmarkt. We denken aan het schetsen van 

een beeld van de behoefte van de klant (=departementen EZK en LNV) mbt het 

ontstaan en vervullen van vacatures en de arbeidsmarkt uitdaging hierin. Welke 

functies zijn moeilijk vervulbaar? EZK/ LNV wat speelt er - waar wordt recruitment 

en arbeidsmarktcommunicatie op ingezet; welke behoefte is er aan 

ondersteuning? Maar ook “Wie wil je zijn?” Hoe wil je potentiele nieuwe 

medewerkers benaderen (werving)? en “Wie wil je zijn als werkgever”? (hoe wil je 

je positioneren op de arbeidsmarkt? Hoe voel je je thuis als medewerker en hoe 

zorg je als werkgever dat dit gebeurd? Bewustwording - hoe willen we zijn. 
• Een analyse welke dienstverlening je wilt doen met deze afdeling. Wat lever je 

vanuit de afdeling zelf en wat besteed je uit. Dit vormt het uitgangspunt voor de 

mensen die je nodig hebt. Hierbij is het van belang dat je facts en figures gebruikt 

(hoeveel mensen werven we per jaar?/ kan je de groep mensen segmenteren op 

verschillende functies? Etc…) Dit moet door vertaald worden in een advies welke 

rollen je nodig hebt om dit lean en mean uit te kunnen voeren. We denken aan: 
• Heldere positioneringuitgangspunten van EZK en LNV als werkgever (input om 

uiteindelijk gerichtere arbeidsmarktcommunicatie op te ontwikkelen in nauwe 

samenwerking met DC) 

-> Analyseren nav de missie/visie van beide organisaties wie jullie graag binnen willen 

krijgen? Welke vernieuwing willen we doorvoeren in beide organisaties op vlak van skills 

en cultuur en hoe zorgen we dat we bij aanname nieuwe cultuurdragers werven? Welke 

criteria zijn belangrijk? (allemaal elementen die input zijn voor 

arbeidsmarktcommunicatie) 
-> Analyse: Zijn er rollen lastiger te vervullen intern en hoe ga je daarmee om? 



-> Zijn er kritische randvoorwaarden waar je aan moet voldoen (denk aan D&I kpi’s 

etc…) 
->Candidate/employee journey scherp maken. Hoe wil je dat er wordt gewerkt waarmee 

je bijdraagt aan de positioneringsuitgangspunten van de werkgever. (NB maak scherp 

wat de kritische succesfactoren zijn tav je reputatie en werkgeversimago.) 

• Opleveren advies op 

-> Arbeidsmarktstrategie o welke dienstverlening (mbt recruitment en 

arbeidsmarktcommunicatie) nodig is om dit te realiseren. o hoe kan recruitment en 

arbeidsmarktcommunicatie het beste worden georganiseerd om uitvoering te geven aan 

deze dienstverlening. 
-> hoe structureel proces in te richten om effectieve inzet recruitment en 

arbeidsmarktcommunicatie te bepalen op lange termijn (bijvoorbeeld mnv 

managementinformatie jaarlijks speerpunten bepalen) Hierbij kun je denken aan een 

advies met een aantal scenario’s voor dienstverlening & organisatie (rekening houdend 

met flexibiliteit op inzet van recruitment) met bijbehorende plus/minpunten en risico’s. 

• Opleveren stappenplan implementatie incl tijdspad/ wat is er voor nodig (moet het 

naar OR of niet, MT P&O, andere besluitvormingsgremia, draagvlak p-adviseurs, 

andere stakeholders voor draagvlak/ klankbordtafels, … etc.). 

Het uitvoeren van operationele recruitment- en arbeidsmarktcommunicatie- activiteiten 

ligt niet binnen deze opdracht Focus op recruitment en arbeidsmarkt; niet op 

administratie/back office W&S 
  
Deze tezamen levert de bouwstenen voor besluitvorming MT P&O over inrichting / 

organisatie W&S najaar 2021 

  
Functie-eisen 
Met jouw ervaring maak je jezelf de organisatie snel eigen. Je bent in staat om processen 

te doorzien en te verbeteren. Je doorziet knelpunten en weet hier op een eenduidige 

wijze oplossingen voor te bedenken. Je staat met beide benen op de grond, bent 

adviesvaardig en weet rust te brengen. Je bent in staat om verwachtingen op een juiste 

manier te communiceren en managen. Jij houdt altijd het overzicht en bent goed in het 

in de lucht houden van meerdere ballen. Je bent daarnaast een echte verbinder, 

organisatie sensitief en een teamspeler. Je stelt het organisatiedoel voorop en weet 

mensen op een juiste manier mee te krijgen met je ideeën. Daarnaast heb je: 

• Een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau. 
• Aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten binnen grotere organisaties 
• Veel ervaring met grotere recruitement en Arbeidsmarktcommunicatie advies 

opdrachten 
• Kennis van en affiniteit met de Rijksoverheid 
• Aantoonbare ervaring met het kunnen schrijven van een leesbare analyse en 

advies 
• Kandidaat is per direct (iig binnen twee weken) beschikbaar 
• Kandidaat is beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de gevraagde 

periode. 
• De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met soortgelijke adviestrajecten 

(aantoonbaar in CV/motivatie) 

  
Competenties 

• Overtuigingskracht 



• Proactief 
• Innovatief 
• Klantgerichtheid 
• Samenwerken 
• Organisatiesensitief 

  
Wensen: 

• Kunnen toepassen van trends en ontwikkelingen op gebied van mbt W&S, 

Arbeidsmarktscommunicatie/strategie en candidate journey en het implementeren 

daarvan binnen organisaties 
• Minimaal 5 jaar werkervaring als senior recruiter/adviseur binnen het werkveld 
• Het kunnen schrijven van een leesbare analyse met advies 

  
Bedrijfsinformatie 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) creëert de juiste voorwaarden 

voor ondernemers en werkt aan groene groei. In eerste instantie voor Nederland, maar 

altijd met oog voor internationale ontwikkelingen. Bij Economische Zaken en Klimaat sta 

je middenin de maatschappij. Je werkt samen met bedrijven, burgers en wetenschappers 

aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Daarvoor maak je beleid bij EZK, 

werk je aan de uitvoering daarvan of je houdt toezicht via een van onze diensten 


