HR-Uitzendconsulenten regio Oost-Vlaanderen
bedrijfsprofiel
Randstad is de marktleider op het vlak van werk en HR-diensten. Dagelijks zetten onze
uitzendconsulenten duizenden uitzendkrachten aan het werk. Daar is inzet voor nodig,
teamwerk en de nodige commerciële durf. Zin om onze collega te worden? Lees dan verder,
want Randstad zoekt uitzendconsulenten die oprecht gedreven zijn, het hoofd koel houden,
chaos zien als een uitdaging maar die vooral kicken op de juiste match tussen uitzendkracht
en bedrijf. Op dit moment zoeken we collega’s voor onze kantoren in Oost-Vlaanderen. Op
de uitkijk naar een job in eigen regio? Bekijk snel onze vacatures.
Wat houdt een baan als uitzendconsulent precies in?
Als uitzendconsulent word je een rasechte HR specialist.
In de eerste plaats zorg je ervoor dat de juiste persoon terechtkomt bij de juiste werkgever.
Dit doe je door je te profileren als sterke partner van je klant. Hoe beter je de noden van de
klant in je opneemt, hoe beter je service zal zijn.
Daarnaast leer je je klanten op hun eigen terrein kennen door het inplannen en uitvoeren
van verschillende commerciële acties.
Jij bent dus diegene die zowel nieuwe vacatures als nieuwe uitzendkrachten binnenhaalt.
Wie ben jij?
Jij bent iemand die van heel wat markten thuis is en klaar om zich vast te bijten in deze
uitdagende functie:
Je leert goochelen met planningen en klanten overtuigen van jouw en onze meerwaarde. Je
houdt van strakke deadlines en kickt op het maken van de juiste match.
Daarom zoeken we veelzijdige kandidaten met een sterke persoonlijkheid en straffe
competenties. Daarbuiten beschik je ook over een Bachelor of Masterdiploma, kan je jou
gemakkelijk verplaatsen, en heb je sterke communicatie skills.
Een eerste (commerciële) werk/stage-ervaring is een plus. Deed je al ervaring op in de
uitzendsector? Des te beter.
Overtuig ons van je pluspunten met een ijzersterke motivatiebrief waarin je je
persoonlijkheid in de verf zet.
Wat biedt Randstad jou?

Naast bovenstaande uitdagende functie in eigen streek mag je natuurlijk rekenen op een
gepast salaris.
Als beginnend uitzendconsulent zonder werkervaring is je startloon 2100 EUR bruto.
Daarnaast krijg je een ruim pakket aan extra-legale voordelen. Zo zijn er maaltijdcheques van
8 EUR netto per gewerkte dag, een netto onkostenvergoeding, een smartphone met gratis
abonnement, een hospitalisatie- en groepsverzekering, een aantrekkelijk aandelenplan en
een bonus, gekoppeld aan de bedrijfsresultaten.
Omdat je werkt van 8 30 u tot 12 30 u en van 13 30 u tot 17 30 u, krijg je 32 vakantiedagen
per jaar.
Wij zorgen ervoor dat jij vja ons grondig opleidingstraject opgeleid wordt tot HR kenner. Dit
traject bestaat uit o.a: een combinatie van trainingen, e-learning en on-the-job coaching.
Hoe solliciteren?
https://www.randstad.be/nl/werknemers/jobs/detail/job/uitzendconsulent-aalst,waasland/7054/CXOPP-7054?keyword=HR%20Consultants%20regio%20OostVlaanderen&lo=444
Heb je vragen? recruitmentcenter@randstad.be

