Bij Search & Selection zorgen we ervoor dat onze klanten op een persoonlijke en kwaliteitsvolle
manier de juiste collega’s weten te vinden. Om hen daarin te ondersteunen, zijn wij op zoek naar
een gedreven assessment consultant die professioneel, met een kritische blik en open houding
handelt.
Je komt terecht bij het team van Gent dat bestaat uit zowel ervaren senior consultants als starters
met een passie voor HR. Op die manier zal je deel uitmaken van een hechte groep dat ook steeds
op elkaar een beroep kan doen.

Functie
•
•

•

Je voert selectie-, assessment- en evaluatieprocedures uit, zowel voor zowel overheids- als
private instanties.
Na een inwerkperiode ben je in staat om autonoom uiteenlopende projecten integraal voor
jouw rekening te nemen. Deze projecten omvatten onder meer interviews, assessment
centers, jurygesprekken of een combinatie van verschillende selectie- en
evaluatiemethodes.
Je staat voor de professionele schriftelijke en mondelinge rapportering aan de klant, en
voor feedback aan de kandidaten.

Profiel
•
•
•
•

•

Je bent een gedreven universitairen met een mensgerichte oriëntatie.
Ervaring is meegenomen. Je hebt vooral een sterke interesse om je te ontwikkelen als HRMadviseur.
Je kan competenties en talent goed spotten, inschatten evalueren en in kaart brengen.
Als gedreven professional met een passie voor het vak én de wil om je verder als expert te
ontwikkelen, slaag je er steeds in om zowel mondeling als schriftelijk helder, creatief,
overtuigend en treffend te communiceren.
Je bent zelfstandig, sensitief, ondernemend, flexibel en organisatorisch sterk. Je kan onder
druk presteren en deadlines schrikken je niet af. Je houdt ervan om efficiënt en
kwaliteitsgericht te werken.

Aanbod
Search & Selection biedt een loopbaan met perspectieven op professionele en persoonlijke
ontplooiing. Beroepsernst en geloof in eigen kunnen, bepalen onze bedrijfscultuur waar elke
medewerker zijn/haar stempel drukt op de doeltreffendheid van het geheel. Daarnaast kan je
rekenen op een aantrekkelijk salaris met diverse extralegale voordelen.

Hoe reageren?
Kandidaten solliciteren bij voorkeur online. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Myra
Vandekerckhove, m.vandekerckhove@searchselection.com, tel. 09 243 40 80.

