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JOB CONSULTANT 
Wij zoeken een ondernemende collega met commercieel talent. Iemand die 
overtuigend is en de juiste gesprekken aangaat om goed advies te geven. Ben jij die 
collega die communicatief sterk is, unieke kwaliteiten spot bij kandidaten en dit om 
kan zetten naar een perfecte match tussen kandidaat en werkgever? Dan zoeken wij 
jou! 

SOEK 
Wij streven naar zoveel mogelijk succes op het gebied van carrière bemiddeling. Dit 
doen we door samenwerkingen met bedrijven en medewerkers aan te gaan waar wij 
in geloven. Ook jij bouwt mee aan de klanten portefeuille en maakt de keuze met wie 
SOEK een duurzame relatie aangaat. Jouw ondernemende geest komt hier goed bij 
van pas.  
 
Wij werken met bedrijven en kandidaten uit de Civiel Technische branche. Heb je 
geen kennis van deze branche? Dat geeft niks, die kennis brengen we je bij. Wij zijn 
voor deze vacature namelijk niet opzoek naar techneuten, maar naar consultants die 
snappen hoe ze werkgever en werknemer succesvol aan elkaar kunnen verbinden.  
 
Je start in januari met 3 andere Job consultants. We nemen je mee in de branche 
Civiele Techniek en brengen je de fijne kneepjes van het maken van de perfecte 
match tussen werknemer en werkgever. Na je inwerkperiode zet jij jouw 
ondernemende en commerciële talenten in en bouw je aan je eigen netwerk van 
bedrijven, kandidaten en geef je je werk steeds meer zelfstandig vorm. Daarnaast 
ben je ook een teamplayer en heb je er plezier in om er gezamenlijk een succes van 
te maken. 

OKE, WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG? 
Jouw werkplek hebben wij zo ingericht dat jij jezelf thuis zal voelen, als je in ieder 
geval houdt van gezelligheid en samenwerken in een omgeving vol ondernemers. 
Alles om jou in de gelegenheid te brengen om mensen te begeleiden in hun 
loopbaan. 

• Jouw salaris begint bij €2.500,- per maand (obv 40u) en groeit ieder jaar mee 
met jouw persoonlijke ontwikkeling. 

• Alles wat jij nodig hebt wordt geregeld, van iPad tot telefoon. 
• Bij SOEK hebben wij een Teambonus (voor bedrijfsuitjes en gadgets) en een 

Persoonlijke bonus (leuk voor je spaardoelen en wat op je wishlist staat). 
• Wij kiezen ervoor om efficiënt onze tijd in te delen en werken met targets. Net 

als iedere ondernemer maak jij de keuze hoeveel jij tijd kwijt wilt zijn om jouw 
doelen te behalen. Alleen de vrijdagmiddag houd je vrij voor borreltime! 

• Vakantiedagen krijg je 25 stuks. Mocht dit niet genoeg zijn, dan koop je er 
gewoon een paar bij. 



 
STA JIJ AL TE POPELEN? 
Ons kantoor bevindt zich in hartje centrum Breda. Jouw pauzes zijn dus nooit saai! 
Nu alleen nog de vraag: “Ben jíj diegene die met ons mee gaat groeien en de kans 
wilt pakken om serieus het verschil te maken op de arbeidsmarkt? Wil jij enorm 
gewaardeerd worden om het werk dat jij verricht?” 
 
Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op. Wij kijken ernaar uit 
om kennis met je te maken. info@SOEK.nl tav Jolka Jacobs 
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