
Als HR\recruiter krijg je de combinatie functie tussen werving en selectie van personeel en HR 
administratieve werkzaamheden. Het is voor jou een mooie kans om diverse wervingsbronnen en 
wervingstools in te zetten om ervoor te zorgen dat de groei van Yource Suriname gerealiseerd wordt. 
Dagelijks ben je in contact met kandidaten die graag bij Yource willen werken. Jij gaat met je juiste 
kennis en tools na of zij een goede match zijn voor de functie en de organisatie. Daarnaast weet je 
de bedrijfscultuur en de wensen van Yource goed te vertalen naar de kandidaten. Je weet goed te 
communiceren en te presenteren. Naast de samenwerking met de collega’s van HR werk je ook nauw 
samen met de operatie en Marketing en communicatie om ervoor te zorgen dat onboarding van 
Yource Members goed verloopt. Je weet goed te plannen, want dat zal je helpen om je 
wervingsdeadlines te behalen. Wanneer je een Yource Truly Match hebt gevormd, zorg jij voor de 
administratie van contracten, verzekeringen en alle bijbehorende zaken. 

• Minimaal een afgeronde opleiding op HBO niveau 

• Vaardig met Microsoft office 

• Je bent representatief 

• Competenties; klantgericht, flexibel, ondernemend initiatiefrijk, goed in plannen en organiseren

• Oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding 

• Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

Ben je extreem doelgericht? Je bent nooit uitgepraat? En je houdt 
van een uitdaging? Dan is deze vacature voor jou! 

Yource, een internationale, snelgroeiende en energieke organisatie 
gespecialiseerd in klantcontact! Yource is in de Benelux de 2e 
grootste klantcontact organisatie. Wij zijn verantwoordelijk voor de 
klantenservices van bekende merken in Europa en al 10 jaar doen 
wij ook vanuit Suriname de dienstverlening aan onze klanten. Wij 
hebben een enthousiast team van 350 collega’s in Suriname die wij 
gaan uitbreiden.

• Een jaar contract met de intentie dit te verlengen; 

• Een aantrekkelijk salaris dat past bij je verantwoordelijkheden; 

• Volledig betaalde ziektekostenverzekering; 

• Interessante toeslagen; 

• Een open bedrijfscultuur met korte lijnen en de nadruk op eigen verantwoordelijkheid; 

Ben jij enthousiast geworden en kan je niet wachten om aan de slag te gaan HR\Recruiter? 
Stuur dan jouw sollicitatie met curriculum vitae naar recruitment-suriname@yource.cc.  Wij 
nemen zo snel mogelijk contact met je op! Voor vragen kun je bellen op +597 491412 
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