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Geboortedatum:

Bob Maeijer
Eindhoven
04-11-1994

Profiel
Mensgericht, optimistisch en nieuwsgierig: dat zijn de drie woorden die mij het beste
omschrijven.
Ik sta altijd open om nieuwe mensen te ontmoeten en het verhaal achter de persoon die voor mij
staat te ontdekken. Van daaruit ontdek ik graag of we in potentie een langdurige relatie kunnen
opbouwen samen
Daarnaast ben ik graag de verbinder tussen andere mensen en kijk ik wat verschillende
persoonlijkheden in binnen- en buitenland samen kunnen bereiken.
Werkervaring
2/2022 – Huidig

Talentscout/Coroprate Recruiter, Master Next Talent

5/2022 - Huidig

Interim Corporate Recruiter, Fried van de Laar
Als Interim Corporate Recruiter verantwoordelijk voor de werving en
selectie van werkvoorbereiders, timmermannen en monteurs

3/2022 – Huidig

Interim Corporate Recruiter, Evoke
Als Interim Corporate Recruiter verantwoordelijk voor de werving en
selectie van kandidaten voor de functie Accountmanager/Relatiemanager
bij Evoke.

2/2022 - Huidig

Interim Talentscout, Canon (Poing, München)
Verantwoordelijk voor de werving van de vacatures van Procurement
Accountmanager, Supply Chain Planner, R&D Projectleider.

2/2022 – 3/2022

Interim Talentscout, Makita
Verantwoordelijk voor de werving van vacatures van Trade Marketeer en
Customer Service Professional.

10/2021 – 12/2021

Talent Acquisition Specialist, TMC
Werkzaam als Talent Acquisition specialist voor het TAT (Talent Acquisition
Team). Ik was voornamelijk verantwoordelijk voor het werven van high tech
professionals / engineers voor de afdelingen Mechanical, Mechatronics en
Manufacturing Support binnen TMC.

12/2020 – 9/2021

International Sales Manager, De Klever Installaties
Ik was verantwoordelijk voor alle verkoopkanalen in de tankstationbranche
en in het bijzonder voor de verkoop van LED verlichting aan diverse stations
binnen Europa. Andere activiteiten waren het opzetten van transport en
logistiek, administratie en uitvoering. Ik heb veel contact en ervaring
opgedaan in de omgang met onze leveranciers in Engeland en Maleisië en
met onze verschillende klanten in heel Europa. Andere activiteiten waren
inkoop, voorraadovereenkomsten en het samenwerken met deze partijen
om betere zakelijke relaties te creëren.

1/2019 – 7/2019

Language Teacher, Lernstudio Barbarossa (Würzburg)
Naast mijn studie in Würzburg (Duitsland), gaf ik als remedial teacher
Engels op B1/B2-niveau en andere elementen van zakelijk Engels aan
studenten. De verantwoordelijkheden waren onder meer de beoordeling
van het taalniveau van de verschillende studenten, de voorbereiding en
opvolging van de lessen en het actief lesgeven in het Engels.

9/2017 – 9/2018

Youth football coach, R.P.C Eindhoven
Een seizoen jeugdcoachervaring bij RPC Eindhoven.

9/2015 – 2/2016

Intern, Philips GmbH Market
In this 360 degree recruitment role, responsible for both the recruitment of
candidates and for suitable assignments. The focus is on the Machine
Building, High-Tech and Installation sectors in which I have successfully
placed mechanical engineers, mechanical constructors, service engineers,
mechatronics engineers, hard- and software engineers, CAD engineers,
work planners, draughts men and project leaders.

2014 – 2015

AP administrator, Resources Global Proffesionals
Worked together and took over the responsibilities of the AP administrator
for 8 weeks. My Activities included: Invoice and expense processing (Varify
and Contempus) and payments/bank bookings.

Opleiding
2019 – 2020

International Football Institute, Munich
Cursus Scouting in Voetbal (Officieel certificaat behaald)

2019 – 2020

Julius-Maximilians-Universität, Würzburg
Bachelor in sportwetenschappen en Spaans

2018 – 2019

Bachelor Thesis
Voor mijn Bachelor Thesis International Business and Languages heb ik een
Internationaal Exportplan geschreven voor het Nederlandse bedrijf SFA
Testsystemen.

2013 – 2019

Avans University of Applied Sciences s- Hertogenbosch (Netherlands)
Bachelor in International Business & Languages behaald

2017 – 2018

Minor Exchange Program
Ik heb 5 maanden gestudeerd aan de Universiteit van Huelva (Andalusië,
Spanje). Gedurende deze tijd heb ik onder andere een officieel Spaans B1certificaat ontvangen.

2014 – 2014

Project Scheuten Solar

Tijdens project van 8 weken, moest onze projectgroep een
verkoophandleiding maken voor het Nederlandse bedrijf Scheuten Solar.
Onze uitdaging was om een handleiding te maken met alle nuttige en
relevante informatie voor de geselecteerde productlijnen van Scheuten
Solar om de introductie van deze productlijnen in een nieuw gedefinieerd
marktsegment in Frankrijk mogelijk te maken.
2007 – 2013

Pleincollege Sint-Joris, Eindhoven
HAVO Diploma

Vaardigheden en interesses
Talen:

Nederlands (moedertaal)
Engels (zakelijk niveau)
Duits (zakelijk niveau)
Spaans (beperkt werken)

Computervaardigheden:

Word
Excel
Powerpoint
Linkedin Sales Navigator/Recruiter Seat

Hobby's:

Sporten (Voetbal, Tennis, Golf, Joggen)
Muziek (Pop, RnB, Techno)

