
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Persoonsgegevens 

Naam:   Lynn Van den Einde  
Woonplaats:  Eindhoven  
Geboortedatum: 19-05-1984   
 
Profiel 

Als Recruiter heb ik ervaring met onder andere uiteenlopende Sales, Recruitment, Supply Chain, 
ICT en Technische profielen op HBO+ niveau en bij verschillende opdrachtgevers. Ik ben een zeer 
ervaren business partner voor (hiring) managers. Dit omdat ik snel tot de kern van de vraag kom, 
waardoor ik binnen de deadline succesvol de beste plaatsing weet te maken, eventueel 
geholpen door externe bureaus. Het totale recruitmentproces, het maken van plannen maar 
daarnaast ook volume maken binnen gestelde doelen en zo resultaat mogelijk gericht 
samenwerken met verschillende partijen en belanghebbenden tijdens het recuitmentproces 
geeft mij veel voldoening.  
 
Met mijn ondernemende en actieve instelling zorg ik ervoor dat de dingen die belangrijk zijn 
gebeuren en de resultaten behaald worden. Dit doe ik volgens een vooraf opgesteld plan en 
werk hierin procesmatig waarbij kwaliteit voorop staat. Ik bedenk voorafgaand de stappen, 
doelen en middelen die nodig zijn om het beleid te bepalen en presenteer deze graag aan alle 
betrokkenen. Ik werk nauwkeurig en ben toegankelijk, daadkrachtig en resultaatgericht. 
 
Werkervaring 

4/2021 – heden Corporate Recruiter, Master Next Talent 
     
5/2021 – heden Interim Corporate Recruiter, Canon Production Printing 

Ik ben de recruiter voor de afdeling BU (Business Unit) en R&D (Reseach & 
Development) en ben voor gemiddeld 30 vacatures verantwoordelijk. 

 
8/2020 – 3/2021 Sabbatical 
 
5/2019 – 7/2020 Corporate Recruiter, De Staffing Groep     

Voor De Staffing Groep heb ik interne recruitmentwerkzaamheden verricht. 
Ook voor diverse klanten van de Staffing Groep ben ik verantwoordelijk 
geweest waaronder AKKA Technologies en Demag/Van den Berg. 

 
1/2017 – 4/2019 Interim Corporate Recruiter, ASML     

Ik was de beheerder van de vacatures (+/- 80) voor de afdeling van 
Customer Support. Voor deze vacatures zocht ik kandidaten met kennis van 
fysica, optica, wiskunde en/of chemie. Samen met een team van andere 
recruiters, sourcers en recruitment assistants was ik verantwoordelijk voor 
het volledige recruitment proces. Regelmatig had ik contact met de 



 

 

 

verschillende hiring managers om het recruitmentproces en 
wervingsstrategie te bespreken. 

 
4/2016 – 12/2016 Interim Corporate Recruiter, Teleperformance 

Werkzaamheden: verantwoordelijk voor het gehele aannameproces nieuwe 
medewerkers voor het project van Google. Functies als Sales Consultant en 
Campagne Specialist binnen een bepaalde termijn vervullen (hierdoor 
scherpe targets/deadlines (die succesvol gehaald worden tot en met 
heden)). Dit in samenwerking met verschillende Agencies (ik ben het eerste 
aanspreekpunt), maar ook door het zelf searchen, screenen en aannemen 
van geschikte kandidaten. 

 
6/2010 – 4/2016            Senior Recruitment Consultant en Vestigingsmanager, ASA Eindhoven 

• Sourcen, werven, inschrijven, matchen, bemiddelen en plaatsen van 
HBO+ kandidaten bij o.a. TomTom (IT, Technisch) en DAF (Supply Chain). 

• Eerste aanspreekpunt Agencys bij (interne) projecten 
• Opstellen, behalen en bewaken van vastgestelde marges en KPI’s.  
• Relatiebeheer, samenwerking, uitbouwen bestaande klanten.  
• Aansturen team, fungeren als vraagbaak, financiële rapportages, 

functioneringsgesprekken en uitschrijven jaarplannen.  
• Verantwoordelijk voor ontwikkeling campusrecruitment i.s.m. diverse 

opleidingen. 
 
2009   Medewerker Intake, ANWB 

Telefonisch aanspreekpunt voor gestrande reizigers Spanje, check 
verzekering, hulpproces op gang brengen. 

 
2007 – 2009     Front Office Agents & Guest Relations Agent,  

Ritz Carlton Hotel Arts in Barcelona 
    
Opleiding en trainingen  

2004 – 2008  Bachelor diploma - Hoge Hotelschool Maastricht           
               
2000-2004  HOM diploma - Middelbare Hotelschool Tilburg                      
  
2011   Ashtanga Yoga 
              
2010                           Stichting Examens Uitzendbranche     
  
Vaardigheden en interesses 

Talen:   Nederlands   Moedertaal 
Engels  Professionele vaardigheid 
Spaans Basis  

 
Vaardigheden: Microsoft Office 
   Social media 
 
Interesses:   Yoga en meditatie 

Reizen (favoriet Azië)  
Verschillende culturen van de wereld 
Food & wine 
 


