Junior Recruiter
Regio

Gent

Referentie

025-040

Studeer jij binnenkort af, maar ben je er nog niet volledig uit wat de job van je leven is? Misschien
is een job als Junior Recruiter wel een mooie start van een boeiende carrière!
Ben jij een echte goalgetter met een hart voor mensen? Ben je op zoek naar een sociale job met
veel variatie? Mooi zo! Wij zijn momenteel op zoek naar een Junior Recruiter die met een gezonde
dosis passie en ambitie alles in het werk stelt om de beste experts aan te werven om onze klanten
te ondersteunen. Wij doen er langs onze kant alles aan om je hierin optimaal bij te staan.
Pauwels Consulting is een ambitieus en groeiend consultancybedrijf waar collegialiteit centraal
staat. Bij ons heerst een open bedrijfscultuur en heeft iedereen zijn of haar stem. Tafelvoetballen
tijdens de middag of een flesje kraken op vrijdagavond? Bij ons staat business niet los van
pleasure en is rekruteren fun!

Een sociale job met veel variatie!
Sociaal omdat
o

je de sollicitantenmarkt voor de regio Vlaanderen verkent op zoek naar geschikte kandidaten

o

je advies verleent over onze projecten en klanten en zo kandidaten weet te overtuigen

o

je jouw kandidaten interviewt en ook commercieel begeleidt doorheen het sollicitatieproces

o

je als geboren netwerker de kunst van het onderhandelen elke dag toepast

Gevarieerd omdat
o

je zelf invulling geeft aan je werkdag

o

je elke dag de puzzel legt, want elke kandidaat is anders en elke functie is anders

o

je de ene dag rekruteert op een jobbeurs en de volgende dag netwerkt op een after work
drink

De juiste job voor jou?
o

Je behaalt binnenkort jouw Bachelor- of een Masterdiploma

o

Je bent communicatief sterk en je hebt interesse in werving en selectie

o

Jouw comfort zone? Netwerken en mensen overtuigen om mee te gaan in jouw verhaal

o

Je vindt kwaliteit belangrijk en je bezit een stevige dosis doorzettingsvermogen

o

Je spreekt vlot Nederlands en Engels; kennis van het Frans is een plus

Een job waar je graag meer over wil weten?
Wel, wij bieden jou alvast:
o

een mooi salarispakket met een bedrijfswagen, tankkaart en iPhone

o

een open werkcultuur met ruimte om eigen ideeën te realiseren

o

een enthousiast team van medewerkers waar collega’s vrienden worden

o

een persoonlijk opleidingsplan onder begeleiding van een coach

Interesse? Neem dan snel contact op:
sophie.vandersypt@pauwelsconsulting.com
092763135

