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Wat doet 
Top of Minds

Top of Minds pakt executive search 
anders aan dan traditionele bureaus. 
Het kantoor onderscheidt zich door 

de agile werkwijze, de diepgang in hun 
relaties met klanten en kandidaten, 

en de combinatie met employer 
branding. Top of Minds brengt de top 
van het bedrijfsleven en de top van de 
arbeidsmarkt bij elkaar. De omvangrijke 

klantenportefeuille omvat vrijwel alle 
A-merken in Nederland – van Albert 

Heijn en Heineken tot ING en McKinsey 
– evenals scale-ups zoals Catawiki, 

Suitsupply en bloomon.

Kandidaatprofiel
1. Minimaal 2 jaar werkervaring

2. Corporate recruitment of recruitment bureau-ervaring
3. Inhoudelijk coach voor kandidaten

4. Strategisch sparringpartner voor werkgevers
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Wat doet een 
consultant bij 
Top of Minds?

Wat doet een 
consultant bij 
Top of Minds? “Wat er ook op de strategische 

agenda staat, het staat of valt met 
de mensen die het gaan doen. Ik 
vind het prachtig om mensen en 
kansen bij elkaar te brengen.”

MARTINE FRANCKEN, CONSULTANT

RECRUITMENT OP 
STRATEGISCH NIVEAU

Consultants hebben ieder een inhoudelijk specialisme. 
Op basis daarvan kunnen zij klanten strategisch 

adviseren en kandidaten coachen in hun persoonlijke 
ontwikkeling. Diepgang, zowel in het contact met klanten 
als met kandidaten, is de sleutel tot het succes van Top 

of Minds. Bij Top of Minds ontwikkelen creatieve denkers 
en initiatiefrijke verbinders zich tot experts op het 

gebied van strategisch talentrecruitment.
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ONDERNEMEN BINNEN 
EEN GEVESTIGD MERK

Top of Minds groeit hard en heeft plek voor 
ambitieuze en ondernemende consultants met een 

achtergrond als bijvoorbeeld headhunter of corporate 
recruiter.  Kandidaten met een paar jaar ervaring 
kunnen bij Top of Minds de stap zetten van een 
ondersteunende naar een ondernemende rol.

2

“Autonomie gaf voor mij de doorslag. Ik 
behoor hier tot de core van de business 
en ben zelf in de lead bij veel projecten. 
Terwijl ik niets heb hoeven in te leveren 

aan inhoudelijke en persoonlijke aandacht 
die ik aan kandidaten kan geven. Daar is 

hier alle tijd en ruimte voor.”
IMKE PETERS, CONSULTANT
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“Een developer kiest niet voor een baan 
vanwege de pingpongtafel en de gratis 

snacks. Het is belangrijk dat visie en 
missie naadloos aansluiten op persoonlijke 

overtuigingen. Dan pas ontstaat er een 
duurzame match. Bij Top of Minds staan de 
inhoud en persoonlijke aandacht centraal, 

en daar sluit ik me volledig bij aan.” 
HAYKE TJEMMES-AALDERS, CONSULTANTAmsterdam

WERKEN IN DE 
NIEUWE WERELD

Top of Minds is het executive search kantoor van de 
nieuwe wereld. Dat merk je aan alles. De positionering 

(digital first), de agile werkwijze, de transparantie (vrijwel 
alle posities worden publiek gedeeld), de positiviteit 

(vacatures gaan altijd over groei) en vooral de energie: 
veel jonge mensen met een ondernemende mindset.
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Solliciteer nu

Janko Klaeijsen 
janko@topofminds.com


