VACATURE: Executive Researcher
Taking Turns
Taking Turns is een jonge “Talent Acquisition Boutique”, met focus op Executive Search en
Interim Management. Wij hebben een passie voor mensen en bedrijven en matchen
kwalitatief talent met bedrijven die in verandering zijn en in de ‘war for talent’ de geschikte
werknemers aan boord willen halen. Naast vaste aanwervingen op executive en
management niveau, richten wij ons ook op de groeiende markt van ervaren experten die als
interim manager op projecten bij bedrijven worden ingeschakeld. Bekijk ook onze website
www.takingturns.be .
In het kader van verdere groei zijn wij op zoek naar een Executive Researcher om ons team
te versterken.

Als Executive Researcher heb je volgende verantwoordelijkheden:
-

Scouten van profielen voor lopende opdrachten via diverse media;
Analyse en marktstudie en meebepalen van de rekruteringsstrategie;
Uitlijnen van de zoektocht en verfijnen van longlist naar shortlist;
Interviewen van potentiële kandidaten;
Participeren aan in-take gesprekken bij klanten;
Opmaken kandidatenrapporten;
Deelnemen en uitwerken van ad hoc projecten.

Wij bieden:
-

Een open en ondernemende bedrijfscultuur waarbij zin voor initiatief gewaardeerd
wordt.
Een dynamische omgeving met een sterke teamspirit in een vlakke structuur.
Een zeer grote betrokkenheid en een brede waaier van a tot z in de wereld van
selectie en rekrutering;
Zelfstandig werken op searches binnen verschillende disciplines zowel voor Executive
Search als Interim Management;
Een uiterst gunstige locatie vlakbij het Citadelpark van Gent, op wandelafstand van
station en vlot bereikbaar met wagen, fiets of openbaar vervoer.

Interesse?
-

-

-

Je hebt een opleiding masterniveau?
Je hebt een grote veerkracht en bent resultaatsgericht? Je hebt een ‘can-do’
mentaliteit, bent positief ingesteld? Je bent pas tevreden als het laatste puzzelstukje
is gevonden?
Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid en deinst er niet voor terug om actief mee
te werken aan volledige zoektochten naar talent op de arbeidsmarkt en het matchen
van kandidaten bij bedrijven?
Je bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis Frans en Engels.

Bezorg dan jouw CV naar griet@takingturns.be .

We are ready to take the turn. Are you?
Taking Turns, Koning Leopold II laan 12, 9000 Gent.

