
Talent & Culture Manager      

Scale-up| Recruitment | Talent Management | Pre- & Onboarding | 
Employer Branding | Bouwer  

Jij maakt het verschil en helpt de organisatie naar de volgende fase; van 25 naar 50 
medewerkers. Dit doe je door te zorgen voor een goed fundament, een organisatie waar 
mensen graag werken en trots op zijn, zichzelf in herkennen. Waar men ambitieuze 
doelstellingen durft te stellen en deze samen weet te realiseren.  

De organisatie zit in een interessante fase. Marktleiderschap in Nederland en aan de 
vooravond van internationale groei. Er wordt volop geïnvesteerd in mensen; in de 
overtuiging, dat mensen de belangrijkste bouwstenen zijn voor succes. In het recruitment 
proces ligt de nadruk op culture fit; drijfveren en competenties zijn het allerbelangrijkst. 

Als Talent & Culture Manager speel je een cruciale rol in deze groeiambities. Jij zorgt dat we 
de juiste talenten aan ons weten te binden en bepaalt het gezicht van de organisatie, door 
een herkenbaar employer/employee brand neer te zetten. Als we iemand hebben 
aangenomen zorg jij ervoor, dat diegene een warm welkom krijgt, nog voordat de eerste 
werkdag begint. Je zorgt, dat nieuwe werknemers zich snel welkom en thuis voelen in onze 
organisatie. En je zorgt ervoor, dat ons hele team een steeds hechter geheel wordt, waarin 
ieder uniek individu een gewaardeerd onderdeel is van het geheel. 

De nadruk in deze rol ligt op de groei van de organisatie: recruitment. Maar dit lukt alleen als 
we de mensen ook weten te binden en boeien. Daarom houdt je je nadrukkelijk bezig met 
Talent Development, Leiderschap & Engagement. Jij bent de aanjager. Je hebt volop ideeën 
en weet andere daarin mee te krijgen. 

Jouw achtergrond 

• HBO+ opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring in recruitment 
• Je hebt volop ideeën over onboarding, employer branding, employee branding, 

personal development en weet deze te concretiseren en anderen daarin mee te 
krijgen 

• Zelfstartend vermogen 
• Je hebt een positieve en verfrissende mindset 
• Je bent pragmatisch, hands-on en hebt een getting things done mentaliteit 
• Je neemt graag initiatief en krijgt energie van een dynamische scale-up 

omgeving 
• Je bent minimaal 30 uur per week beschikbaar 

 



 

Wat bieden wij jou 

• Een omgeving waar je veel vrijheid krijgt om je ideeën tot uitvoering te brengen 
• Een koelkast vol met drankjes, fruit en versproducten voor jouw gezonde lunch 
• Wekelijks een ‘signature’ gerecht van onze ‘chef d’office’ 
• Je maakt onderdeel uit van een enthousiast en ambitieus team waarbinnen 

successen worden gedeeld en we samen als team werken aan het realiseren 
van onze missie 

• Ook jij kunt je volop blijven ontwikkelen 
• Een marktconform salaris 
• Een goed arbeidsvoorwaardenpakket 

YVY | advice search match    
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach. Jij bent uniek. Jij 
bent niet in een hokje te plaatsen. Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière. Je 
bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie. Je vindt het 
belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.   
  

Meer informatie   
Yvette van der Vliet 06 551 84 064         yvette@yvy.nl  
  
 


