
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Persoonsgegevens 

Naam:   Mike Vugts  
Woonplaats:  Rosmalen  
Geboortedatum: 30-04-1989   
 
Profiel 

Als Recruiter heb ik ervaring met de bemiddeling van uiteenlopende technische profielen in de 
Hightech, Machinebouw, Installatietechniek en Industrie. Ik wil als Corporate Recruiter elke dag 
het verschil maken bij mijn opdrachtgevers. Ik heb een mensgerichte en commerciële instelling, 
waardoor ik makkelijk aansluiting kan vinden met zowel de kandidaten als de stakeholders. Ik 
ben resultaatgericht, het vinden van dé kandidaat voor de juiste plek en het goed begeleiden 
van dat proces staat bij mij centraal. 
 
Binnen een dynamische omgeving waarbij actie en snelheid van reageren noodzaak is en waar 
een informeel karakter heerst, kom ik het best tot mijn recht. Ik beheers Boolean Search en zet 
diverse wervingsmethoden als LinkedIn, Facebook, Google etc. in om kandidaten te vinden. 
Daarnaast ben ik ervaren met het werken voor én met flex desks in organisaties. 
 
Overige kernwoorden die op mij van toepassing zijn: stressbestendig, geduldig, samenwerkend 
vermogen, gedreven, ambitieus, spontaan, zelfstandig, ondernemend, flexibel en leergierig. 
 
Werkervaring 

5/2021 - heden  Interim Corporate Recruiter, Master Next Talent 
 
2/2022 - heden  Interim Recruitmentspecialist, NTS-Group 
 
6/2021 – 1/2022  Interim Corporate Recruiter, Vlisco Netherlands B.V. 

Bij Vlisco verantwoordelijk voor het gehele recruitment proces rondom de 
werving van +/- 65 Machine Operators en overige technische profielen voor 
diverse afdelingen. Verantwoordelijk voor het gehele proces zoals 
vacatureteksten schrijven/verbeteren, wervingskanalen bepalen, 
stakeholdermanagement, coördinatie van campagnes en het aanname - en 
onboardingproces van de Machine Operators, aanspreekpunt externe 
leveranciers vanuit de flex desk. 

 
11/2021 – 2/2022  Interim Corporate Recruiter, EQUANS (Engie)  

Naast mijn opdracht bij Vlisco voor een aantal uur per week ingezet voor 
een vacature bij deze organisatie. 

  



 

 

 

8/2021 – 10/2021  Interim Corporate Recruiter, Mycronic 
Naast mijn opdracht bij Vlisco voor een aantal uur per week ingezet voor de 
invulling van diverse rollen waaronder Field Service Engineer en Sales & 
Support Engineer. 
 

5/2021 – 9/2021  Interim Corporate Recruiter, Canon Production Printing 
Naast mijn opdracht bij Vlisco voor een aantal uur per week ingezet voor de 
invulling van diverse rollen, waaronder Supply Chain Engineer, Hardware 
QA Test Engineer en Procurement Accountmanager. 

 
5/2021 – 8/2021  Interim Corporate Recruiter, RGF Staffing 

Voor de labels Unique en Start People verantwoordelijk voor het gehele 
recruitmentproces, van intake en vacaturetekst tot arbeidsvoorwaarden, 
voor diverse interne vacatures op het gebied van Recruitment, Sales en 
Finance. 
 

2016 – 4/2021   Recruiter, Teqoia B.V. 
In deze 360 graden recruitmentrol verantwoordelijk voor zowel de werving 
van kandidaten als voor passende opdrachten. Focus op de branches 
Machinebouw, Hightech en Installatietechniek waarin ik o.a. mechanical 
engineers, mechanical constructeurs, service engineers, mechatronics 
engineers, hard- en software engineers, cad engineers, werkvoorbereiders, 
tekenaars en projectleiders succesvol heb bemiddeld. 

 
2014 – 2015   Telesales specialist, 2Contact 

Advies en verkoop van verschillende diensten/producten van o.a. Persgroep, 
Vodafone, ANWB en Essent. 

 
2013 – 2014   Junior Recruiter, Globen 
     
Opleiding en cursussen  

2011 - 2016   HBO - Small Business & Retail Management, Avans Hogeschool 
2014 - 2015   Minor - Sales & Account management 
2007 - 2010   MBO - Marketing & Communicatie, Koning Willem 1 College 
 
Vaardigheden en interesses 

Talen:   Nederlands   Moedertaal 
Engels  Professionele vaardigheid 

 
Vaardigheden: Carerix 
   MS Office 
   Photoshop 
   Social media 
   LinkedIn 
 
Interesses:   Voetbal 
   Muziek 

Vrienden en familie 
Crossfit 
Wandelen 
Reizen 
 


