
 
 

 

Stage Opdracht HBO profiel 2e/3e  leerjaar Marketing Communicatie / Commerciële Economie 

Recruitment: Profiling Doelgroep Sollicitanten 

 

Fixview is sinds 1985 actief binnen de werving en selectiebranche voor Hoger Opgeleiden, waarin zij 

zich voornamelijk richten op de organisaties binnen het Midden en Kleinbedrijf (organisaties tussen 

de 5 en 300 medewerkers. Vanaf het begin van dit jaar werken wij vanuit onze nieuwe locatie in 

Valkenswaard.   

Recruitment en het vakgebied Marketing/Communicatie zijn sterk met elkaar verbonden. We 

hebben ons mooie vak de afgelopen jaren enorm zien veranderen, enerzijds door vernieuwingen 

binnen de online wereld anderzijds door de grillige arbeidsmarkt die geen dag hetzelfde is. 

Organisaties vinden steeds beter eigen routes binnen de social media culturen en komen zo aan 

geschikte kandidaten. Daarnaast blijft ons vak nog steeds maatwerk en blijft het een sport om de 

juiste kandidaten te vinden voor net die moeilijke invulbare vacatures. Vacatures die misschien 

bestaan uit gecombineerde taakgebieden of waarbij persoonlijke eigenschappen van de kandidaat 

juist de boventoon voeren in belangrijkheid. Deze complexere vacatures, waarin specifieke 

eigenschappen en ervaringen belangrijk zijn,.... daarmee werken wij het liefst. Ons netwerk is daarin 

onze belangrijkste basis. We koesteren ons netwerk van vele organisaties in Brabant en Limburg en 

houden ook het liefst persoonlijk contact met ons grote kandidaten / sollicitanten netwerk. 

De opdracht die wij voor ogen hebben is voornamelijk gericht op onze uitgebreide sollicitanten-

database. We willen onze sollicitanten profilen, contactbehoefte peilen, contact-frequentie 

beoordelen, content van het contact fine tunen, zodat op basis van deze gegevens een beleidsmatig 

future-proof plan kan worden uitgewerkt om onze kandidaten (actief zoekend of passief wachtend) 

te blijven inspireren voor onze vacatures. Wij zijn op zoek naar frisse ideeën en adviezen en willen 

onze ervaringen graag delen. 

We bieden je een goed begeleide, zelfstandige opdracht-gefocuste en tevens ook vrije rol, waarin je 

gaat kennismaken met ons netwerk. Om een goed beeld te krijgen laten we je kennismaken met ons 

vak, nemen we je mee op bedrijfsbezoek en kun je deelnemen aan sollicitatie-/selectiegesprekken. 

We faciliteren je zo goed als dat kan, om je stageopdracht tot een onvergetelijk succes te maken. We 

nodigen je uit voor een uitgebreid kennismakingsgesprek op onze hoofdlocatie in Valkenswaard of 

op een van onze gesprekslocaties in Helmond of Eindhoven. 

 

Neem gerust contact op met Fixview | Mark Kuhlmann | Sr. Hr & Recruitment Consultant 

040 2541555 | 06-21510738 | kuhlmann@fixview.nl 


