STAGIAIR HR CONSULTANT M/V – REGIO SINTNIKLAAS OF GENT
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. Die 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 stagiairs (M/V) die al eens willen proeven
van een job als Recruitment Consultant.
Intelect biedt enkele studenten namelijk de optie om gedurende een paar intensieve weken/maanden
volledig ondergedompeld te worden in een snelle, professionele en commerciële wereld waarin je
wordt ingezet als volwaardige recruiter. Dat betekent dat je iedere dag van A-Z meewerkt aan de
zoektocht naar talent voor onze klanten.
Hoe ziet jouw dag er uit?
- Je zoekt actief naar potentiële kandidaten en screent hen telefonisch
- Je interviewt kandidaten face to face
- Je schrijft vacatures uit
- Je stelt potentiële kandidaten voor bij de klant
- 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.
Je bouwt een sterke werkervaring op en krijgt de kans om inzicht te verwerven in het werkveld. We
willen jouw communicatie en time-management skills versterken en je doen groeien in het zelfstandig
en oplossingsgericht werken. Kortom, we bieden je een stageplaats aan die een echte meerwaarde
kan zijn. Wij op onze beurt verwachten een gepassioneerd iemand die open staat voor feedback,
volop wil bijleren en die op zoek is naar een hands-on stage.
Dus:
- Ben je op zoek naar je laatstejaarsstage?
- Zoek je een stage waar je ondergedompeld wordt in een nieuwe wereld?
- Heb je een brede interesse in HR/sales/communicatie?
Dan willen we je graag ontmoeten.
Solliciteer via www.intelect.be en...show us your guts!

