Functienaam

Recruitment Consultant Bank & Verzekeringen

Locatie

Gent

Wie zijn wij?
Connexis is een dynamisch en vooral gespecialiseerd talent advieskantoor actief binnen de wereld van Bank & Verzekeringen
voor gans België (en binnenkort erbuiten?).
In het kader van de verdere groei, zijn we voor ons team van 9 personen op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde collega
die ons team als Recruitment consultant (vestigingsplaats Gent) kan versterken. Ambitie en goesting?

Jouw profiel
• Je bent sociaal en communicatief ingesteld.
• Een gezonde dosis ondernemerschap en proactiviteit.
• Mogelijkheid om op termijn meer verantwoordelijkheid op te nemen binnen je functie.
• Je straalt vertrouwen en professionalisme uit naar kandidaten en cliënten.
• Je zorgt voor een sterke band en loyauteit tussen de kandidaat en Connexis. Uiteraard ben jij in de eerste plaats het eerste gezicht
van Connexis.
• Je plaatst de kandidaat voorop en probeert deze zo goed mogelijk van dienst te zijn (advies, opvolging…).
• Je bent zelfkritisch en durft vragen te stellen aan de collega’s met als doel de dienstverlening steevast te verbeteren
• Je denkt steeds mee met de business van Connexis
• Je bent flexibel ingesteld en staat open voor ad-hoc taken die door je collega’s worden doorgegeven
• Je bent een ambassadeur van Connexis en plaatst het groter gemeenschappelijk doel steeds voorop.

Aanbod
Bij ons kom je terecht in een dynamische, ondernemende organisatie in volle groei. We willen onze medewerkers alle kansen bieden
en streven daarom naar een grondige begeleiding en coaching om het beste uit jou naar boven te halen. Wanneer jij ons team
vervoegt, kan je rekenen op 1 dag thuiswerk per week én een flexibel uurrooster dat in onderling overleg wordt opgesteld. Wij
compenseren jouw inzet en torenhoge motivatie graag met een marktconform salaris, aangevuld met maaltijdcheques en een
onkostenvergoeding. Daarnaast heb je naast de wettelijke feestdagen (20) ook nog 6 ADV dagen, omwille van de 39 werkuren per
week.

Functie omschrijving
• Je denkt mee na over het aantrekken van nieuwe kandidaten en brengt hierbij creatieve oplossingen aan. Je gaat vervolgens
proactief op zoek naar nieuwe kandidaten via deze nieuwe evenals de gekende kanalen.
• Je zorgt ervoor dat de database van kandidaten steevast up-to-date staat (telefonische update met opvolging), in samenwerking
met je collega’s binnen het recruitment team.
• Je ontmoet, interviewt en screent de kandidaten op vlak van ervaring, persoonlijkheid, techniciteit en vaardigheden. Daarna verzorg
je een correcte opvolging (o.a. linken aan vacatures…) en maak je een verslag op conform interne afspraken;.
• In samenwerking en overleg met de Accountmanager voer je zoektochten uit naar relevante kandidaten. Je filtert deze kandidaten
tot een shortlist en bespreekt deze met de cliënt; Je zorgt voor een kwalitatieve opvolging van de database, e-mails en taken.
• Je beheert jouw eigen portefeuille aan vacatures en geeft een professionele en snelle opvolging aan vragen van cliënten.
• Je bent het eerste aanspreekpunt voor kandidaten en jouw cliënten en zorgt dan ook voor een professioneel contact.
• Uiteindelijk help je kandidaten aan de ideale job wat heel veel voldoening geeft.
• Dit gevarieerde takenpakket kan aangevuld worden met ad-hoc taken, in samenspraak met de collega’s.

Link vacature pagina
Klik hier om deze vacature te openen

Opdrachtgever/Contactpersoon
Connexis ws cvba / Bram Vergote

