Hudson is een HR-adviesbureau met meer dan 35 jaar ervaring en onze missie is eenvoudig: organisaties
ondersteunen door in te zetten op hun medewerkers. Deze missie kunnen we enkel volbrengen door op onze
beurt zelf bijzondere HR-professionals aan te werven. Als lid van ons Hudson team heb je elke dag opnieuw
impact op organisaties, haar medewerkers en werkzoekenden.
Heb je interesse voor HR en maak je graag, samen met meer dan 250 andere overtuigde Hudson collega’s,
het verschil? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter ondersteuning van ons team in Gent zijn we op zoek naar een (m/v)

Recruiter

Master met ambitie om zich professioneel te ontplooien in HR Rekrutering
•

Voor verschillende rekruteringsopdrachten ga je samen met een consultant op klantenbezoek, waar je
meehelpt de behoeften van de klant te analyseren en de juiste rekruteringsmethode te bepalen. Door het
contact met een verscheidenheid aan bedrijven en sectoren verwerf je een brede kijk op de Belgische
arbeidsmarkt en bouw je je eigen netwerk uit. Je ziet deze job dan ook als een unieke kans om je
professionele bagage uit te breiden, je kennis van de markt te vergroten en interessante contacten te leggen.

•

Je zoekt (pro-)actief naar getalenteerde professionals die voldoen aan de criteria van onze klanten. Je
maakt hiervoor gebruik van onze state-of-the-art tools, zoals o.a. onze eigen databank, internet tools,
jobsites, netwerken, … maar je beperkt je niet tot deze: je leergierigheid, creativiteit en ondernemingszin
leiden je naar nieuwe paden om kandidaten te vinden.

•

Via een telefonische screening ga je na of de professionals beantwoorden aan de vooropgestelde
criteria. Je wordt hun gesprekspartner met wie je open reflecteert over hun carrière en je bouwt met hen
een vertrouwensrelatie op. Dankzij jouw communicatieve vaardigheden kan je vlot met onze klanten en
kandidaten communiceren.

•

Je beschikt over een Masterdiploma en je wil je oriënteren naar een job binnen HR. Je wil graag
jouw potentieel binnen de dynamische omgeving van Hudson verder ontplooien. Je combineert
een servicegerichte ingesteldheid met een gezonde commerciële drive. Samen met een team van
gemotiveerde consultants breng je projecten doelgericht tot een succesvol einde. Je bent gedreven om
klanten en kandidaten de perfecte oplossing te bieden!

Interesse om te werken in een vooraanstaand consultancybureau met grote ambities?
Stuur dan vandaag nog je CV en sollicitatiebrief met vermelding van referentienummer BE748885 naar
hr.careers@jobs.hudson.com
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