Stel je een bedrijf voor dat anno 2018 verspreid is over zeven steden en toch sterk
samenhangt. Een rekruteringsspecialist die bloeit dankzij gepassioneerde mensen met
humor en ambitie. Een groeiende KMO waar transparante communicatie en respect
centraal staan en waar een recht door zee aanpak in alles terug te vinden is. Een bedrijf
waar groei in al haar vormen voorop staat. Die van het bedrijf zelf, maar vooral die van de
werknemers, met een cultuur waar boven alles het motto 'No Guts No Glory' overheerst.
Dát is Intelect.
Ambitieus als we zijn vinden we de huidige zeven locaties verre van genoeg en staan we
te popelen om uit te breiden. Daarom zoeken we nog gepassioneerde HR & Sales
Consultants (M/V) die opgeleid worden tot manager van hun eigen vestiging.
Je opleiding bestaat uit drie intensieve fases:


Je leert op sneltempo rekruteren als de beste



Je gaat mee de baan op en leert alles over face to face contact met klanten



Je leert hoe je anderen coacht en hoe je je eigen kantoor aanstuurt

En wees gerust. We hebben het niet over een tienjarenplan. Verre van. Binnen Intelect
staat groei in al haar vormen voorop: de groei van het bedrijf zelf, maar vooral die van
onze werknemers. Ambitie is prioriteit, motivatie is cruciaal en hard werken wordt beloond.
Hoe snel je doorgroeit hangt af van jezelf.
De job is uitdagend, maar zoals we al zeiden: No Guts, No Glory. We zijn er dan ook
volledig van overtuigd dat dit niet alleen jouw droomjob kan zijn, maar ook het begin van
een snelle carrière in de nog snellere HR-wereld.
Dus:


Heb jij een Bachelor of Master diploma?



Heb je een eerste ervaring in sales of HR?



Ben jij een communicatief talent?



Ben jij een multitasker pur sang en kritische denker?



Ben jij klaar voor een snelle carrière?

Dan willen wij je graag ontmoeten.
Solliciteer via www.intelect.be of stuur je CV en motivatiebrief naar work@intelect.be
en…show us your guts!

