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
gedreven HR-consultants professioneel, met een kritische blik en open houding handelen.
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 werkt mee aan rekruterings- en searchacties en hebt interesse in e-recruitment en
sociale media.
Je ondersteunt bij selecties en assessment en development centers.
Je staat in voor de planning en (administratieve) opvolging van aanwervingsprocedures bij
zowel private als overheidsorganisaties.
Je bent het vaste aanspreekpunt voor onze klanten met wie je nauw contact onderhoudt
in de verschillende stappen van de selectieprocedure.
Ook onze kandidaten worden door jou goed geïnformeerd en begeleid.
Je ontwikkelt je tot een volwaarde HR-consultant die samen met collega’s instaat voor een
uitstekende service aan onze klanten.

Profiel:

•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma in een mensgeoriënteerde richting zoals bedrijfspychologie,
organisatiepsychologie, klinische psychologie, human resources management of
gelijkaardig.
Jouw ervaringsniveau is van weinig belang. De goesting en interesse zijn belangrijker.
Het ‘ontdekken’ en evalueren van talent is jouw drijfveer wanneer je opdrachten vervult.
Je streeft telkens naar het beste resultaat en werkt nauwkeurig.
Drukte en stress schrikken jou niet af en je blijft altijd klantgericht werken.
Je hebt een communicatieve en open houding.
Je kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.

•

Je hebt een vlotte pen in het Nederlands en bij voorkeur ook in het Engels en/of Frans

•

.

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 de nodige begeleiding en een competitief salaris met diverse extralegale voordelen.
Solliciteer nu op www.searchselection.com. Graag meer info gewenst? Neem dan contact op met
Myra Vandekerckhove via m.vandekerckhove@searchselection.com of 09 243 40 80

