
We zijn gespecialiseerd in het “head” hunten van de juiste personen 
voor de juiste rollen. De juiste mensen voor de juiste plek op het 
juiste moment. We halen er een kick uit als een kandidaat ons 
vertelt dat hij de stap eigenlijk al 10 jaar eerder had moeten zetten, 
maar er door bemiddeling van ons toch toe gekomen is. Dit kunnen 
vertrouwelijke zoekopdrachten zijn of zoekopdrachten die overal 
gepubliceerd mogen worden. We hebben ervaring met beide soorten 
zoekopdrachten.  

Als Ambitious Recruiters gaan we voor de lange termijn relatie met onze 
klanten en kandidaten. Een persoonlijke aanpak is waar we voor staan. We 
vinden het belangrijk dat we onze klanten van binnen en van buiten kennen, 
zodat we de juiste match kunnen maken. Het maken van de juiste match 
wordt gemakkelijker als we langer met een klant mogen samen werken. 

Ambitious Recruiters helpt ook met het vinden van de juiste kandidaten voor 
bedrijfsovernames van GMS, wat een logische aanvulling is op de recruitment 
activiteiten. Jeroen is de vaste contactpersoon voor GMS ondernemers en 
hij heeft veel ervaring opgedaan in bedrijfsovernames tijdens zijn werkzame 
leven bij de Interbrew Brouwerij.

Onze aanpak is er op gericht om uit de diverse bronnen waar we over 
beschikken, altijd een shortlist te produceren van minimaal 3 kandidaten, 
zodat onze klant een weloverwogen keus kan maken. Voorafgaande aan het 
zoeken naar de juiste kandidaten is het belangrijk om een goed gesprek te 
hebben over uw gedroomde kandidaat! 

Daarnaast geven we altijd een garantie termijn van 6 maanden op onze 
plaatsingen.  

Kortom we houden er van om met mensen te werken en we zien uit naar 
een kennismaking met u! 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Jeroen Hoftijzer, 
eigenaar van Ambitious Recruiters.

Hij is te bereiken onder nummer 
+31 (0) 6 1117 2347 en per mail 
jeroen@ambitiousrecruiters.com 


