HR consultant
met focus op werving & selectie
Jobinhoud: Je wordt onze collega partner-in-crime en werkt mee aan de verdere uitbouw van het luik werving en
selectie binnen Auxilios. Om een goed beeld te krijgen van onze partners ga je op intakegesprek om het DNA van het
bedrijf en inhoud van de functies te leren kennen. Je wordt contactpersoon en trekt vacatures van A tot Z: hierbij sta je
in voor de vacatureopmaak, searching, telefonische screening en selectiegesprekken. Je verzorgt het contact met zowel
kandidaat als klant. Je stelt proactief nieuwe initiatieven en wervingscampagnes voor om een kwalitatieve instroom te
genereren.
Gaandeweg neem je meer verantwoordelijkheden op en specialiseer je je verder in assessment en inhouse projecten bij
AUXILIOS bvba, klanten.
gelegen in Roeselare,
is een onafhankelijk HR-kantoor Profiel:
• Heb je een diploma met focus HR op zak?
dat als externe personeelsdienst
kmo’s en grote bedrijven bijstaat
• Ben je in staat om de juiste persoon met geschikte competenties te matchen met één van onze klanten?
in hun personeelsbeleid.
• Zit je vol van creatieve ideeën om eens andere paden te bewandelen en nieuwe wegen in te slaan?
Voor versterking van ons team in
• Ben je een echte trekker, beschik je over een grote portie doorzettingsvermogen en zelfstandigheid?
de tak werving en selectie zoeken
• Maar vooral: heb je heel veel zin om erin te vliegen?
wij een (m/v):
Dan ben jij dé enthousiaste collega die wij zoeken!
Aanbod: Collegialiteit, vrijheid en verantwoordelijkheid zijn hier sleutelbegrippen. Wie bij Auxilios aan de slag gaat mag
zelfstandige projecten trekken waardoor je op korte termijn heel erg veel bijleert. Je wordt continu gechallenged en krijgt
ruimte om te ondernemen! Dit wordt aangevuld met een aantrekkelijk remuneratiepakket, inclusief firmawagen, waarbij
je meebouwt aan een succesverhaal.
Interesse? Neem contact op met zaakvoerder Dirk Vandemaele via dirk.vandemaele@auxilios.be of via 051 22 06 58.

