WANTED!
Manager voor onze ambitieuze screeners!
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?!
Wij beginnen de dag vol energie om een veilige werkomgeving voor onze opdrachtgevers te creëren. Wij
genieten van elkaars inspirerende en vernieuwende ideeën welke bijdragen aan ons ontwikkelpotentieel.
En dat alles met een gezonde dosis humor!

Levent bedrijfsrecherche
Wij zijn een recherchebureau gespecialiseerd in het doen van rechercheonderzoeken en employment
screeningen. Daarnaast voeren wij Security Risk Management trajecten uit en helpen wij organisaties
met het creëren en behouden van een gezonde bedrijfscultuur.
Binnen onze eigen bedrijfscultuur staat de Japanse filosofie IKIGAI centraal. Deze filosofie staat voor
gezonde balans tussen werk en privé én het hebben van een reden om s’ ochtends je bed uit te komen.
Je doet waar je van houdt,
Waar je goed in bent,
Wat de wereld nodig heeft,
Waar je voor betaald wordt,
Én waar je uiteindelijk van kunt leven.
Wij houden ervan om een veilige werkomgeving voor onze opdrachtgevers te creëren. Door onze
jarenlange recherche expertise leveren wij kwalitatief hoogwaardige diensten. We halen de onderste
steen boven en geen feit blijft ongezien.
Daarnaast hebben wij ons in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé (inter)nationale expert op het gebied
van employment screeningen.
Naast onze ervaren professionals worden ook de zeer ambitieuze Young Professionals jouw collega’s.
Wij geloven namelijk dat zij onze toekomst zijn. Samen bouwen aan een veilige wereld met gedreven en
zeer kundige professionals is elke dag de reden om ’s ochtends ons bed voor uit te komen.

Functiebeschrijving
Als Manager Screenen ben je verantwoordelijk voor het gehele screenproces. Je ziet er op toe dat de
productie ongoing is, de benodigde resultaten behaald worden en dat het proces in ontwikkeling blijft. Om
dit professioneel eigenaarschap te kunnen dragen vragen wij daarom minimaal 10 jaar relevante
werkervaring en een afgeronde opleiding op hbo of universitair niveau.
Binnen Levent staat naast IKIGAI ook ontwikkeling – in de breedste - centraal. In dat kader is (bijna) alles
mogelijk: kan jij onderbouwen dat een wekelijkse yoga sessie of een boswandeling bijdraagt aan onze
productiviteit? Gaaf! Gaan we doen. Zolang het in het teken staat van onze persoonlijke of bedrijfsmatige
ontwikkeling staan wij voor elk idee open, niets is te gek. Dit geeft jou als manager screenen een zekere
mate van vrijheid jouw rol naar eigen idee in te vullen.
Onder jouw leiding hebben de screeners plezier in het werk en benutten ze hun maximale potentie wat
zich o.a. uit in de behaalde resultaten.

Je bent het contact tussen het MT en de screeners. Als manager screenen zorg je voor een volledige en
soepele informatieoverdracht, draag je nieuwe ideeën aan en stel je kritische vragen. Wij raken
geïnspireerd door jouw kritische vragen: het draagt namelijk bij aan onze ontwikkeling.
Naast het managen van het screenproces ben je ook betrokken bij interne projecten. Je neemt het
voortouw in het uitrollen van ISO27001 binnen de gehele organisatie en helpt met het onderhouden van
het IT systeem vanuit het screenproces. Uiteraard werk je ook aan rechercheonderzoeken waarin je
samen met je collega-rechercheurs alle feiten achterhaalt om onze opdrachtgevers verder op weg te
helpen.

Wat bieden wij?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Een transparante organisatie waar integriteit tot onze kernwaarde behoort.
24/7 uitdagende werkomgeving!
Het salaris stemmen we af op jouw kennis en ervaring en daarbij bieden wij een welverdiende
bonus o.b.v. de resultaten.
Zo snel mogelijk aan de slag!
Een lange samenwerking!
Een inspirerende omgeving in het Gooi, wandelen in het bos of op de hei met onze 2 puppy’s is
een must!
SVPB diploma Particulier Onderzoeker
POP is een vast onderdeel…
Elke dag zit vol verrassingen!

Enthousiast?
Zie jij jezelf al als Manager Screenen bij ons aan de slag gaan? Maak ons nieuwsgierig naar jou, zodat
wij kennis met je willen maken!
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 12 april a.s. naar Veerle de Beurs: veerle.de.beurs@leventgroup.nl.
Voor meer informatie over de functie met haar contact opnemen via telefoonnummer 088 – 9876000 of
kom bij ons langs om eens te horen wat ons vak allemaal inhoudt (uiteraard houden wij rekening met de
geldende COVID-19 richtlijnen).
Iedereen die een onderdeel is van een organisatie heeft recht op een betrouwbare omgeving. Een
screenonderzoek maakt daarom deel uit van de selectieprocedure.

WANTED!
Slimme starter met onderzoeksambitie!
Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit?!
Wij beginnen de dag vol energie om een veilige werkomgeving voor onze opdrachtgevers te creëren. Wij
genieten van elkaars inspirerende en vernieuwende ideeën welke bijdragen aan ons ontwikkelpotentieel.
En dat alles met een gezonde dosis humor!

Levent bedrijfsrecherche
Wij zijn een recherchebureau gespecialiseerd in het doen van rechercheonderzoeken en employment
screeningen. Daarnaast voeren wij Security Risk Management trajecten uit en helpen wij organisaties
met het creëren en behouden van een gezonde bedrijfscultuur. Daarnaast hebben wij een Young
Professional programma waarin jonge en enthousiaste starters de kans krijgen om alle kneepjes van het
vak te leren om zichzelf professioneel te ontwikkelen.
Binnen onze eigen bedrijfscultuur staat de Japanse filosofie IKIGAI centraal. Deze filosofie staat voor
gezonde balans tussen werk en privé én het hebben van een reden om s’ ochtends je bed uit te komen.
Je doet waar je van houdt,
Waar je goed in bent,
Wat de wereld nodig heeft,
Waar je voor betaald wordt,
Én waar je uiteindelijk van kunt leven.
Wij houden ervan om een veilige werkomgeving voor onze opdrachtgevers te creëren. Door onze
jarenlange recherche expertise leveren wij kwalitatief hoogwaardige diensten. We halen de onderste
steen boven en geen feit blijft ongezien.
Daarnaast hebben wij ons in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé (inter)nationale expert op het gebied
van employment screeningen; het aspect waar jij je in gaat verdiepen en ontwikkelen.
Samen bouwen aan een veilige wereld met gedreven en zeer kundige professionals is elke dag de reden
om ’s ochtends ons bed voor uit te komen.

Functiebeschrijving
Als Screener onderzoek je het nieuwe toekomstige personeel van onze (internationale) opdrachtgevers.
Je doorspit het internet naar informatie (OSINT), doet navraag bij referenties en controleert of de
kandidaat zijn/haar diploma’s wel heeft behaald. Het doel van deze achtergrondonderzoeken is om de
betrouwbaarheid en integriteit van (nieuwe) medewerkers te bevestigen aan onze opdrachtgevers.
Bovendien voeg je je toe aan ons team van Young Professionals en krijg je de kans om aan je
persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken (middels POP gesprekken) en ervaring op te doen
in verscheidene disciplines van de organisatie. Onze rechercheurs zullen veel kennis aan je overdragen
over de wijze waarop je waarheidsvinding tot stand kan brengen. Op die manier ontdek jij op welk
onderdeel je je wilt specialiseren binnen het vakgebied. Als het aansluit bij onze doelstelling zijn (bijna)
alle opties bespreekbaar.

Om de functie van Screener zo goed mogelijk uit voeren vragen wij om een afgeronde hbo of
universitaire opleiding. Relevante opleidingen zijn bijvoorbeeld Security Management, Integrale
Veiligheidskunde, Journalistiek of Criminologie.
Wij worden blij van gemotiveerde en betrokken medewerkers. Een veilige werkplek waar jij met plezier
aan de slag gaat is daarom een must! In ons team wordt hard gewerkt om de bedrijfsresultaten te
behalen en is passie voor de gezamenlijke aanpak van integriteit vanzelfsprekend. Een gezonde dosis
humor hoort er gewoon bij. Kortom, Levent Bedrijfsrecherche is een plek waar jij het maximale uit jezelf
en jouw collega’s kan halen. Zo werken we samen aan een veilige en gezonde werkomgeving voor
iedereen!

Wat bieden wij?
▪
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Een transparante organisatie waar integriteit tot onze kernwaarde behoort.
24/7 uitdagende werkomgeving!
Het salaris stemmen we af op jouw kennis en ervaring en daarbij bieden wij een welverdiende
bonus o.b.v. de resultaten.
Zo snel mogelijk aan de slag!
Een lange samenwerking!
Een inspirerende omgeving in het Gooi, wandelen in het bos of op de hei met onze 2 puppy’s is
een must!
SVPB diploma Particulier Onderzoeker
POP is een vast onderdeel…
Elke dag zit vol verrassingen!

Enthousiast?
Zie jij jezelf al als Screener bij ons aan de slag gaan? Maak ons nieuwsgierig naar jou, zodat wij kennis
met je willen maken!
Stuur je motivatiebrief en CV vóór 12 april a.s. naar Veerle de Beurs: veerle.de.beurs@leventgroup.nl.
Voor meer informatie over de functie met haar contact opnemen via telefoonnummer 088 – 9876000 of
kom bij ons langs om eens te horen wat ons vak allemaal inhoudt (uiteraard houden wij rekening met de
geldende COVID-19 richtlijnen).
Iedereen die een onderdeel is van een organisatie heeft recht op een betrouwbare omgeving. Een
screenonderzoek maakt daarom deel uit van de selectieprocedure.

