
SEARCH & SELECTION is een gereputeerd en erkend personeelsadviesbureau met 
kantoren in Gent, Zaventem, Antwerpen en internationaal. Ruim 40 jaar geven wij als 
onafhankelijke HR partner advies met betrekking tot werving en selectie, 
evaluatie, ontwikkeling en competentiemanagement. We zijn thuis op de publieke en 
private markt en bouwden hier een betrouwbaar referentiekader uit. Gedreven 
vakmanschap gecombineerd met innovatieve werkmethoden, een grondige 
marktkennis en uitgesproken servicegerichtheid typeren onze manier van werken. 
Daarnaast vormen de know-how en het persoonlijk engagement van 
onze medewerkers belangrijke hoekstenen van ons succes.  

Voor ons kantoor in GENT zoeken wij een (m/v): 

SALES & RECRUITMENT CONSULTANT 

Functie 

Als sales & recruitment consultant help je bedrijven en organisaties met de invulling van hun 
personeelsbehoeften. 
Actieve klantenwerving door middel van intensieve prospectie staat centraal in het takenpakket. 
Je commerciële acties zijn gestoeld op een degelijke marktkennis en een tactische aanpak. Voor 
klanten werk je effi ciënte wervingscampagnes uit en zoek je actief naar geschikte kandidaten. 
Daarnaast werk je nauw samen met de interne selectiepsychologen die assisteren bij een 
kwalitatief en grondig selectieproces. Je staat in voor de rapportering tijdens de gehele procedure 
en waarborgt de opvolging van de geplaatste kandidaat. Als contactpersoon van de 
opdrachtgever waak je over een kwalitatieve dienstverlening en zorg je voor duurzame 
partnerships. 

Profiel 

Voor deze verantwoordelijke functie zoeken wij een gedreven persoon met een universitaire 
opleiding en met een succesvolle ervaring binnen een dienstenomgeving, bij voorkeur als 
consultant. Je werkt resultaatsgedreven, daadkrachtig en zelfstandig. Je bent een communicatief 
persoon met commerciële feeling en zin voor initiatief. Een klantgerichte aanpak is je 
handelsmerk. Je blijft onder alle uitdagingen visie, flair en uitstraling bewaren. 

Aanbod 

Search & Selection biedt gemotiveerde medewerkers een loopbaan met perspectieven op 
professionele en persoonlijke ontplooiing. Beroepsethiek, kwaliteit en geloof in eigen kunnen 
bepalen onze bedrijfscultuur waarin elk individu zijn/haar stempel zet op de doeltreffendheid van 
het geheel. Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris met diverse extralegale 
voordelen. 

Hoe reageren? 

GEINTERESSEERDEN SOLLICITEREN BIJ VOORKEUR ONLINE. Gebruik hiervoor de 
knoppen kort solliciteren of uitgebreid solliciteren. Profileer uzelf op de skills en competenties 
die borg staan voor succes in de functie. 
 
Uw consultant is: Myra Vandekerckhove 
m.vandekerckhove@searchselection.com 
tel: 0032 (0)9 243 40 80 
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