
 

  

 
Wie zijn wij? 

Westland Werving & Selectie is 

gespecialiseerd in het werven en 

selecteren van vast personeel. Met 

passie zijn wij dagelijks bezig met 

het vinden van het juiste talent om 

direct bij te dragen aan de groei 

van onze opdrachtgevers.  

Wij zijn een hecht, jong en 

gedreven team in een open en 

eerlijke omgeving. We denken 

graag samen in oplossingen. 

    Een Scout is: 

• Verantwoordelijk 

• Klantgericht 

• Ondernemend 

• Dynamisch 

• Commercieel 

  

Als Scout ga jij op zoek naar de meest talentvolle mensen en maak jij 

de beste match tussen jouw klanten en jouw kandidaten.  

Wil jij een werkplek met fijne collega’s en een uitdagende werksfeer? 

Lees dan gauw verder! 

Contact | Mail: gwen@westlandwens.nl  
Tel. 0174 764 828 

mailto:gwen@westlandwens.nl


 
 

Vacature Scout 

Hey Scout, Matchmaker, 

Adviseur of Arbeidsdeskundige 

Wij zoeken jou! 
 

Ons beroep is zo divers dat je hier verschillende benaming aan 
kan geven. In de basis komt het erop neer dat je graag de 
beste match maakt voor jouw klanten en kandidaten. Je helpt 
namelijk verschillende organisaties met het bouwen en 
groeien intern. Aan de hand van het functieprofiel wat je 
samenstelt in een persoonlijk gesprek met de directie op 
locatie ga jij aan de slag! Klinkt dit nou interessant en ben jij 
iemand met een neusje voor talent? Lees dan snel verder!  

Als scout bij Westland Werving & Selectie ga je net zoals een 
scout in de topsport op zoek naar de meest talentvolle 
mensen. Nu sta je natuurlijk niet met een verrekijker naast het 
veld, maar ga je wel met dezelfde precisie op zoek naar talent. 
Je gaat goed op dynamiek en het nemen van 
verantwoordelijkheid. Waarom? Omdat je in deze rol echt je 
eigen winkeltje draait. Je bent van A tot Z aangesloten bij het 
proces en hebt in feite een echte 360 graden rol. Je kent je 
klanten door en door en weet hierom perfect je kandidaten te 
enthousiasmeren voor jouw klanten.  

Als Scout bij Westland 
Werving & Selectie 



 
 

Wie zijn wij? 
Westland Werving & Selectie is gespecialiseerd in het werven 
en selecteren van vast personeel. Met passie zijn wij 
dagelijks bezig met het vinden van het juiste talent om direct 
bij te dragen aan de groei van onze opdrachtgevers.  

De naam Westland Werving en selectie komt niet uit de lucht 
vallen. Onze roots liggen hier in het Westland. Dit merk je in 
onze mentaliteit: nuchter, handen uit de mouwen, dingen 
zeggen zoals ze zijn en geen half werk leveren. Maar je ziet 
dit ook aan ons mooie en diverse netwerk aan klanten die wij 
in de afgelopen 10 jaar aan ons hebben weten te binden.  

Inmiddels weten ook bedrijven buiten het Westland ons te 
vinden, wat overigens niet wil zeggen dat ‘de grootste 
worden’ ons doel is. Wel de meest klant- en kandidaat 
gerichte specialist in arbeidsbemiddeling van Nederland. 

 

 

 

 

Ons team 
We zijn een hecht, jong en gedreven team. 
Samen winnen en samen in oplossingen 
denken. Met ons werk staan we aan de wieg 
van werkgeluk en nemen die uitdaging serieus. 
Zijn we alleen maar serieus? Nee hoor. Een 
gezonde dosis humor en nuchterheid is 
minstens net zo belangrijk. We maken even 
hard plezier als dat we werken. Dit doen we 
met 8 gedreven collega’s. Klik op de link om 
alvast kennis met ons te maken! 
https://westlandwens.nl/over-ons/ 

Of check onze Instagram pagina om de sfeer 
hier te proeven: 
https://www.instagram.com/westlandwerving/  
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Wat ga je nou eigenlijk doen? 
Als Scout heb jij bij ons een 360 graden rol. Maar 
daar gaat jouw hoofd niet van tollen. Die dynamiek 
is je op het lijf geschreven. Je hebt een mooie en 
diverse groep klanten die je door en door kent. 
Vanuit die positie kan je perfect kandidaten 
enthousiasmeren voor de vacatures van jouw 
klanten. Zo ben jij echt een verlengstuk van de 
klant. 
 
Je fungeert echt als adviseur  
op het gebied van  
arbeidsbemiddeling en  
speelt een rol van betekenis  
in de groei van een  
organisatie. De functie heeft  
een veelomvattend  
takenpakket waarin geen  
dag hetzelfde is. 

 

 

 

   Wat breng jij mee? 
o Je bent commercieel, maar omzet is niet je belangrijkste 

drijfveer. Nee, inderdaad… de perfecte match wel. 
o Je kan goed luisteren, bent oprecht geïnteresseerd in de 

persoon tegenover je en communicatief sterk. 
o Afwisseling en dynamiek in je werk vind je niet alleen fijn, 

maar gaat je ook goed af omdat je prioriteiten kan stellen. 
o Je hebt 2 tot 4 jaar werkervaring in een commerciële functie 

in de zakelijke dienstverlening, bij voorkeur in de 
uitzendbranche, werving en selectie of op HR gebied. 

o Je bent ondernemend en je pakt de verantwoordelijk die je 
krijgt. 

o Een gezonde dosis humor met een winaarsmentaliteit, 
opgeven is geen optie; 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  Wat krijg je ervoor terug? 
✓ Veel verantwoordelijkheid in een prettige werkomgeving, 

waarin je alle ruimte krijgt om je ambities waar te maken; 

✓ Een jong informeel, gezellig en collegiaal team. Samen winnen 

en samen oplossingen bedenken. 

✓ Een goed basissalaris;  

Bandbreedte basissalaris € 2100,- / € 4000,- (afhankelijk van 

relevante ervaring, vaardigheden en opleiding); 

✓ De mogelijkheid om relevante cursussen of opleidingen te 

doen; 

✓ Zowel persoonlijke als gezamenlijke bonusstructuren; 

✓ Leuke teamuitjes zoals Mudmasters, maar ook succes samen 

vieren met gave tripjes, ons laatste tripje was een week Ibiza; 

✓ Elke week een gezellige borrel; 

✓ Een dynamische omgeving waarin geen dag hetzelfde is; 

✓ Een telefoon en laptop van de zaak; 

✓ 24 vakantiedagen;   

✓ Thuiswerken in overleg;  

✓ Stabiliteit: We werken graag zo snel mogelijk samen naar een 

vast dienstverband.  

 

 

 

 



 
 

 

  

Dag in het leven van een scout! 
Tussen 08.00 uur en half 9 begin je je dag  
met een verse kop koffie of thee en kijk je  
wat er die dag allemaal te doen staat. Je  
beantwoord snel al je mailtjes en berichten  
want om 09.00 staat de eerste intake al te  
wachten! Na een goed gesprek met de  
kandidaat waarin je alles over diegene te  
weten bent gekomen pak je vol  
enthousiasme de telefoon om met je  
klanten te sparren over de mogelijkheden.  
 
Vervolgens krijg je een belletje van een klant dat zij zojuist een goed 
gesprek hebben gevoerd met een van jouw kandidaten, snel schakelen! Je 
stroomlijnt de sollicitatieprocedure en zorgt ervoor dat alles op de 
achtergrond goed op elkaar is afgestemd zodat iedereen goed voorbereid 
het vervolggesprek ingaat. 
 
`s-Middags heb je een afspraak staan bij een klant die een nieuwe 
vacature heeft uitgezet. Je gaat in gesprek over wat zij precies zoeken en 
laat hierin geen detail achterwege. Je loopt een rondje door het bedrijf en 
over de afdeling om zo een goede impressie op te doen waar jouw 
toekomstige kandidaat komt te zitten. Toevallig kom je een geplaatste 
kandidaat tegen! Je maakt een praatje over hoe het gaat en schiet een 
fotootje voor de socials.  
 
Ondertussen gaat de dag alweer hard en rij je snel terug naar kantoor om 
direct een search uit te zetten. Hierin maak je gebruik van ons grote 
netwerk en alle inzetbare online  
kanalen. Natuurlijk zijn de toppers  
die jij hebt voorgesteld uitgenodigd!  
Je zorgt er aan het eind van de dag  
voor dat alle agenda juist op elkaar  
zijn afgestemd en dat alle  
kennismakingsgesprekken ingepland  
zijn met de juiste personen. 

 

 

 



 
 

 

Enthousiast? 
 

We willen graag met je in gesprek! 
Neem contact op via de mail of telefonisch en dan 

plannen we gelijk wat met je in. 
 

Kom jij ons team versterken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact gegevens 
Mail: gwen@westlandwens.nl  
Tel. 0174 764 828 

 


