
   

 

 

 

 

Vacature Adviseur Arbeidsbemiddeling 
 
 
 
Functieomschrijving  
 
Verbinden 
Professionals en opdrachtgevers, die verbind jij elke dag aan elkaar. Jij spreekt de beste Professionals 
en bij de opdrachtgever ben jij op directieniveau in gesprek over de uitdagingen die zij moeten 
oplossen en hoe wij daarin kunnen ondersteunen.  
 
In deze dubbele rol waarbij jij kandidaten en bedrijven aan elkaar verbindt en zorgdraagt voor de 
juiste match ben jij enerzijds recruiter, waarbij jij zoekt naar de juiste kandidaat en selecteert op 
competenties en talent. Anderzijds ben jij accountmanager waarbij jij verantwoordelijk bent voor 
acquisitie en klantcontact.  
 
De kernwaarden die wij hierbij hanteren zijn: Betrouwbaar, Verbindend, Dienstbaar, Respectvol en 
Deskundig. Een uitgebreide beschrijving staat op de website van BIC 5.  
 
Vanuit deze rol ben jij verantwoordelijk voor jouw vakgebied(en) met een focus op het midden- en 
groot bedrijf in Nederland.  
 
Verrijken 
De relatie met onze opdrachtgevers en de Professionals die via ons aan het werk zijn verrijk jij met 
persoonlijke aandacht, gevraagde en ongevraagde adviezen en doordat jij verder kijkt dan 
standaardoplossingen. Hierin mag jij creatief zijn en is het van belang dat jij ook vanuit persoonlijke 
ervaringen adviezen kan geven.  
 
Multidisciplinaire aanpak 
Verandering in de Business van onze klanten hebben vaak ook een impact op IT en daarbij behoren 
organisaties Compliant te zijn met de geldende wetten en regelgeving. Daarom bemiddelt BIC 5 
kandidaten die zich staande houden in multidisciplinaire teams. Deze kandidaten presteren op 
tactisch- en strategisch niveau binnen organisaties en kenmerken zich door senioriteit en specialisme 
(in de breedte of in de diepte).  
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

Jouw profiel 
 
• HBO/WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door een afgeronde opleiding of middels een 

assessment. 
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een commerciële positie. 
• Commerciële recruitment ervaring. 
• Zelfstandige, proactieve en resultaatgerichte teamspeler. 
• Ervaring in een Business, IT of Compliance rol is een pre. 
• Essentiële talenten: betrokken, communicatief, overtuigingskracht, ondernemerschap, oprecht 

geïnteresseerd in mensen en hun drijfveren, luisteren en enthousiasme. 
 
Over BIC 5  
 
Als intermediair voor midden- en groot bedrijf bemiddelt BIC 5 Professionals vanuit Business, IT & 
Compliance naar tactische- en strategische rollen. De grote veranderingen en projecten binnen veel 
organisaties vinden vaak plaats in de driehoek Business, IT & Compliance. Onze Professionals hebben 
ervaring en expertise binnen deze 3 disciplines.  
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