
Functie inhoud:

Fundashon Mariadal levert zorg- en dienstverlening 
aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, 
ambulante en thuissituatie. 

De recruiter zal werkzaam zijn op de afdeling 
Personeel & Organisatie onder leiding van het hoofd 
P&O. 

Taken en verantwoordelijkheden:

• Je bent verantwoordelijk voor het gehele proces 
rondom Werving en Selectie; 
• Je stelt vacatureprofielen op en zet wervingsacties 
uit i.s.m. met de P&O adviseurs;
• Je zoekt actief kandidaten via diverse online kanalen 
(o.a. LinkdIn, facebook);
• Je doet de eerste selectie van de binnengekomen 
sollicitaties;
• Je voert de eerste gesprekken met de kandidaten;
• Je onderhoudt contacten met W&S- en 
uitzendbureaus.

Functie-eisen en competenties:

• Je beschikt over een HBO opleiding; richting Human 
Resource Management; 
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke 
functie binnen een zorginstelling;
• Je bent sociale vaardig en dienstverlenend ingesteld.
• Je bent stressbestendig en een doorzetter 
• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in 
teamverband te werken.
• Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke 
communicatieve vaardigheden in het Nederlands en 
Engelse taal. Papiamentse taal is een pré.
• Je bent integer, betrouwbaar en representatief.

Wat wij bieden:
De functie van Recruiter is ingedeeld in Functie groep 
40 min. $ 2,181,= en max. $ 2,950,= bruto per maand 
conform de geldende salarisschaal van Fundashon 
Mariadal. Afhankelijk van werkervaring kan de 
sollicitant worden geplaatst in de aanloopschaal groep 
35 min. $ 1.926,= en max. $ 2,598,= bruto per maand. 

Informatie:
Wilt u meer informatie over Fundashon Mariadal dan 
kunt u de websites bezoeken: 
www.fundashonmariadal.com / 
http://youtu.be/ncryEHaPcwI. 

Wilt u meer informatie over de functie dan kunt u 
tijdens kantooruren contact opnemen met mw. A. 
Montero, P&O adviseur 
via telefoonnummer 7158900, toestelnummer 1160.

Sollicitanten
Indien u zich herkent in deze functie, dan nodigen wij 
u uit om uw sollicitatiebrief vergezeld van kopie van 
diploma’s en c.v. te richten aan: Fundashon Mariadal, 
t.a.v. Adeline Montero, personeelsadviseur, Kaya Soeur 
Bartola 2, Postbus 359, Bonaire of via e-mail adres: 
amontero@fundashonmariadal.org. 
Sluitingsdatum 24 februari 2017. 

Heb je mensenkennis, oog voor diversiteit en culturen? 
Ben je goed in het afstemmen van vraag en aanbod?
Dan is Fundashon Mariadal op zoek naar jou!

Corporate Recruiter  (m/v)


