Stel je een bedrijf voor dat anno 2018 verspreid is over zeven steden en toch sterk
samenhangt. Een rekruteringsspecialist die bloeit dankzij gepassioneerde mensen met
humor en ambitie. Een groeiende KMO waar transparante communicatie en respect
centraal staan en waar een recht door zee aanpak in alles terug te vinden is. Een bedrijf
waar groei in al haar vormen voorop staat. De groei van het bedrijf zelf, maar vooral die
van de werknemers, met een cultuur waar boven alles het motto 'No Guts No Glory'
overheerst. Dát is Intelect.
Ambitieus als we zijn vinden we de huidige zeven locaties verre van genoeg en staan we
te popelen om uit te breiden. Daarom zoeken we nog gepassioneerde Recruitment
Consultants (M/V) die:




op zoek zijn naar een pittige job in de HR wereld
ambitieus zijn en liever vandaag dan morgen willen doorgroeien
die zich kunnen vinden in het motto “No Guts, No Glory”!

Klinkt dat als jou? Perfect. Dit is wat je doet:








Je zoekt actief naar potentiële kandidaten en screent hun CV’s
Je screent kandidaten tijdens een telefonisch gesprek
Je interviewt kandidaten face to face
Je stelt potentiële kandidaten voor bij de klant
Je schrijft vacatures uit
Je staat in voor de volledige opvolging van je dossiers
Je begeleidt de kandidaat tot aan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst
en volgt hem/haar verder op tijdens de eerste maanden van tewerkstelling.

Kortom, jij vormt dé belangrijkste schakel tussen klant en kandidaat.
Jouw bijdrage is er een die telt binnen Intelect. We geven jou de kans om je eigen
stempel te drukken binnen een ambitieus bedrijf, waar je werk niet alleen geapprecieerd
maar ook erkend wordt.
Dus...





Heb jij een Bachelor of Master diploma?
Ben jij een communicatief talent in hart en nieren en multitasker pur sang?
Ben jij een kritische denker?
Word je volledig wild bij het lezen van deze briljante vacature?

Dan willen wij je graag ontmoeten.
Solliciteer via www.intelect.be of stuur je CV en motivatiebrief naar work@intelect.be
en…show us your guts!

