
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Persoonsgegevens 

Naam:   Sander van Goch  
Woonplaats:  Geldrop  
Geboortedatum: 05-11-1990   
 
Profiel 

Als recruiter heb ik ervaring met uiteenlopende Sales, Recruitment, Supply Chain, ICT en 
Technische bouw profielen met name op HBO niveau en bij verschillende opdrachtgevers..  
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.  
 
Ik ben daadkrachtig en een doener, daarnaast collegiaal en werk graag in teamverband. 
Presteren onder druk is voor mij geen enkel probleem. Ben representatief, en een 9 tot 5 
mentaliteit daar heb ik nog nooit van gehoord. Daarnaast ben ik een doorzetter en gedreven in 
mijn werk, naast mijn ruime mate van zelfstandigheid en leidinggevende capaciteiten ben ik 
ruimdenkend en ook een teamplayer.  
Daarnaast beschik ik over uitstekende communicatieve vaardigheden. Bij problemen probeer ik 
samen met de betrokkenen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Ik heb een goede 
algemene ontwikkeling en een juiste instelling. 
 
Werkervaring 

Vanaf 1 juni 2022  Corporate Recruitment specialist, Master Next Talent 
 
8/2021 – 5/2022 Recruitment Specialist, Pitt-IT 

Bij Pitt-IT heb ik de kans gekregen mezelf te ontplooien binnen de 
complexe wereld van de IT. Op dit moment heb ik alle werving en selectie 
aanvragen van het Radboud UMC onder mijn hoede. Daarnaast ben ik 
verantwoordelijk voor de content op de social media kanalen. 

• Inventariseren vacatures bij de klant 
• Zoeken, screenen en spreken van IT-professionals via verschillende 

wervingskanalen 
• Aannemen van IT-professionals (servicedeskmedewerkers tot 

projectmanagers) 
• Opbouwen en onderhouden van talentpools 
• Aanspreekpunt voor klanten en werkenden 

 
2/2021 – 7/2021 Recruitment Specialist, Continu Professionals 

Als Recruitment Specialist werk ik mee aan het realiseren van de 
groeiambities van professionals en werkgevers in de bouw en installatie 



 

 

 

techniek. Denkend aan de grootste bedrijven binnen deze branche; o.a. 
Heijmans, BAM, Van Dorp, SPIE, Unica. Iedereen wil groeien 
Dit omvat de volgende werkzaamheden: 

• Onderdeel zijn van het Shared Recruitment Centre 
• Vacatureteksten schrijven 
• Doelgroep analyseren en innovatieve recruitment skills uitvoeren om deze 

kandidaten aan Continu te binden 
• Professionals binnen de bouw en industrie begeleiden tijdens hun 

zoektocht naar een nieuwe baan 
• Structureel matchen van professionals bij de juiste werkgevers voor de 

lange termijn 
 
9/2018 – 12/2020 Recruitment Specialist, Manpower  

Ten behoefte van de klant werkte ik namens Manpower Nederland in-
house bij Bakkersland/Goedhart in Sevenum, dit deed ik zelfstandig. Tijdens 
mijn eerste periode hadden we een populatie van 125 professionals. Wegens 
de wet WAB en uiteindelijk de corona perikelen had ik nog 6 werkenden 
over aan het eind van november 2020. Mijn taken bestonden uit; salaris 
administratie, contract beheer, retentie, verzuimgesprekken, sollicitatie 
procedure, de starters voorzien van een onboarding. Begeleiding van de 
werkenden, algemene administratie. 

 
12/2016 – 9/2018 Shop Manager Bestseller, Jack & Jones 

De kans gekregen een nieuwe winkel te openen met een zelf samengesteld 
team. Verantwoordelijk voor recruitment, ontwikkelen KPI's, het geven van 
trainingen, uren registratie van al het personeel, planningen maken, 
voorraad bijhouden. 

 
11/2015 – 10/2016 Administratief medewerker frontoffice, Crowne Plaza 

• Het in- en uitchecken verzorgen, upselling hotelkamers, aanspreekpunt 
vormen voor de verblijvende gasten. Gasten vervoeren van en naar het 
vliegveld. De klant was koning en daar handelden wij dan ook naar. Dat 
ging ver, maar daar kregen wij dan ook de waardering voor. 

• Internationale  gasten. 
 
3/2012 – 11/2015 Hospitality and Leisure, Cosmo Animacion 
 
 
Opleiding en cursussen  
 
2010 - 2014  MBO 4 Toerisme en Recreatie – Hospitality and Leisure Management 

 
2008 - 2010  MBO 4 Sport Academie - Koning Willem 1 College, 
    
 
Vaardigheden en interesses 
Talen:   Nederlands   Moedertaal 

Engels  Professionele vaardigheid 
Duits   Professionele vaardigheid 
Spaans Basis 

 
Vaardigheden: Customer service 
   Problem solving 
   Communicatie  


