
 

   

  

 

 

Heb jij het in je om in deze veranderende arbeidsmarkt GDO BV als werkgever op 

de kaart te zetten en nieuw talent binnen te halen? 

 

 

Het beste talent uit de markt halen, dat is jouw doel en daar krijg jij een enorme dosis 

energie van! 

Als Corporate Recruiter bij GDO BV ben jij verantwoordelijk voor de instroom van nieuw 

talent. Je bent altijd op zoek naar dé perfecte match en bijt je graag vast in technisch 

complexe profielen.  

 

Jouw focus ligt op de perfecte match tussen vraag en aanbod. Door jouw ervaring op het 

gebied van recruitment weet je hoe de arbeidsmarkt in elkaar steekt én hoe je daarop kunt 

inspelen. In deze functie krijg je alle ruimte om recruitment naar een hoger plan te tillen. 

Uiteraard ben je bekend met alle wervingstactieken en weet je exact hoe je deze tools kunt 

inzetten. 

 

Candidate experience vinden wij enorm belangrijk en jij als corporate recruiter zult hierin 

een essentiële rol gaan spelen. Je denkt actief en creatief mee om de indrukken en ervaring 

van kandidaten te verbeteren. 

 

Onze organisatie is volop in beweging en de komende jaren staan in het teken van groei en 

ontwikkeling. Pak jij deze kans om mee te groeien? 

 

 

Wie zijn wij: 

GDO BV te Eygelshoven kent zijn oorsprong vanuit de mijnindustrie. In 1899 opgericht en 

begonnen als gereedschapsbouwer voor de mijnbouw. Inmiddels hebben wij ons 

ontwikkeld tot een speciaal machinebouwer voor industriële automatisering en vision-

inspectie. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring in de gereedschaps-, matrijs-, en speciale 

materialenindustrie, industriële automatisering en high-end vision inspectie. Wij zijn met 

name gespecialiseerd in het vervaardigen van prototypes en klein seriewerk. Met andere 

woorden je komt te werken bij een innoverend bedrijf met een enorme historie. Jouw 

collega’s zijn enthousiaste techneuten die zich iedere dag opnieuw met veel passie inzetten. 

 

 

  



 

   

Wat ga je doen? 

✓ Je bent verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroomvraagstukken en zorgt voor 

de juiste match door middel van het inzetten van de diverse wervingsmogelijkheden. 

✓ Je onderhoudt de contacten met de hiring managers en zorgt ervoor dat de 

vacatures worden uitgezet.  

✓ Je schrijft wervende vacatureteksten en bedenkt social media campagnes. Ook hierin 

speelt creativiteit een grote rol. Jij durft out of the box te denken! 

✓ Je verzorgt de screening van de sollicitanten en legt daarmee de eerste contacten. 

✓ Je bewaakt het sollicitatieproces zodat de sollicitant ook daadwerkelijk de perfecte 

candidate experience beleeft 

✓ Je legt en onderhoudt de contacten met externe organisaties zoals 

onderwijsinstellingen (HBO/WO) 

✓ Je bent constant op zoek naar kansen en mogelijkheden, daarmee zorg je ervoor dat 

ook wij ons steeds blijven ontwikkelen. 

 

Welke kwalificaties breng je mee? 

✓ Je hebt ruime werkervaring (3 – 5 jaar) als recruiter en bij voorkeur ben je bekend 

met de technische profielen 

✓ Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en de allernieuwste 

wervingstactieken kennen geen geheimen meer voor je. 

✓ Je bent op meerdere vlakken creatief ingesteld. Niet alleen in het bedenken van een 

pakkende wervingstekst maar ook in het enthousiasmeren van potentiële nieuwe 

medewerkers. Daarnaast behoort het bedenken van ludieke wervingscampagnes 

eveneens tot jouw takenpakket. 

✓ Je bent iemand met veel energie, gedrevenheid en doorzettingsvermogen 

✓ Je bent sociaal en past je makkelijk aan in de omgang met mensen 

✓ Vanwege het internationale karkater van onze organisatie beheers je zowel de 

Nederlandse als ook de Duitse taal vloeiend 

✓ Je bent beschikbaar voor 32 – 40 uur per week 

 

 

  



 

   

 

Wat hebben wij jou te bieden?  

✓ Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 

te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn).  

 

✓ Een passend salaris conform CAO Metalektro, 27 verlofdagen én 13 ADV dagen bij 

een fulltime dienstverband (40 uur)  

 

✓ Reiskosten- en pensioenregeling  

 

✓ Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien.  

 

✓ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open.  

 

Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan! 

 

Indien jij op zoek bent naar een nieuwe uitdaging binnen een high-tech bedrijf met veel 

vrijheid, ruimte voor creativiteit, flexibiliteit en leuke collega's, bel ons dan voor het maken 

van een afspraak. Tijdens een kennismakingsgesprek laten wij jou exact zien waarom wij zo 

trots zijn op GDO. 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Wendy Meys via wendy.meys@gdo-bv.com,  

Of bel voor meer informatie: 045-5464770 
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