hr.internalrecruitment@adecco.be

The Adecco Group zoekt gemotiveerde schoolverlaters voor uitdagende jobs bij hun
professional staffing brands, Modis en Badenoch & Clark. Ben jij geïnteresseerd in
de sector van HR en recruiting? Dan zijn de onderstaande vacatures misschien wel
geknipt voor jou!

Resourcer Modis

www.modisbelgium.be

Als resourcer bij Modis zal je via verschillende kanalen (LinkedIn, Databases, …)
op zoek gaan naar interessante IT profielen, die door Modis naar hun klanten
worden uitgestuurd via permanent placement / contracting / projectsourcing.
Binnen deze functie kan je je communicatieve skills aanscherpen, aangezien je als
resourcer vaak jouw kandidaten contacteert via telefoon of skype.
Je staat in voor een eerste screening en nodigt hen uit voor een diepgaand
interview bij de recruiters.
Interesse in de IT-sector is een pluspunt en vanzelfsprekend, maar je hoeft nog
geen concrete kennis of ervaring te hebben binnen het domein.
Deze functie kan als een mooie instap naar een fantastische carrière gelden,
aangezien er doorgroeimogelijkheden zijn naar een functie als Career Manager.
Modis is alvast benieuwd om van jou te horen!

Minimum Bachelordiploma

1 - 2 dagen werken vanuit Groot-Bijgaarden, andere
dagen kan vanuit een kantoor in jouw buurt

www.badenochandclark.be

Junior Recruiter
Badenoch & Clark
Als recruiter bij Badenoch & Clark werk je binnen een bepaalde specialisatie en
ondersteun je in eerste instantie de Recruitment Advisor bij het ontdekken en
contacteren van relevante kandidaten. Je behandelt een breed scala hogere
profielen die via executive search gevonden worden en een aparte aanpak
behoeven. Je vormt dus de link tussen deze twee partijen, wat jou een ideaal
aanspreekpunt maakt voor beiden.
Affiniteit met HR en/of rekrutering is belangrijk en een ondernemende mindset is
een zeker pluspunt in deze positie. Je houdt van commerciële contacten, van
diepgaande screenings en je krijgt een kick van de perfecte match tussen klant en
kandidaat. In deze rol kan je dus ook je commerciële ambities kwijt!
Door je te verdiepen in je specialisatie wordt je een echte expert die het verschil
maakt in de markt. Je start als Junior Recruiter en met zin, drive en potentieel kan
je doorgroeien naar een functie als volwaardige Recruitment Advisor.

Minimum een Bachelordiploma of een Master

Groot- Bijgaarden, Kontich of Gent

Modis is een globale provider van IT Staffing
& Consultancy Services. Met meer dan 40 jaar
aan ervaring zijn we de toonaangevende
experts in IT en Engineering recruitment
binnen Europa en Noord-Amerika.

Badenoch & Clark is een internationaal
executive search bedrijf dat professionals
werft binnen volgende domeinen: Sales &
Marketing, Accounting & Finance, Banking &
Insurance, HR & Legal, Purchasing &
Logistics, IT, Engineering & Technology.

