Tempo-Team is een onderdeel van Randstad Holding, de tweede grootste HR-dienstverlener ter
wereld. Randstad Holding heeft meer dan 34.000 medewerkers, ruim 5.000 vestigingen en inhouse
vestigingen in meer dan 50 landen.
Werken bij Tempo-Team
Werk je graag met mensen en ben je organisatorisch aangelegd? Dan is er misschien een job voor jou
bij Tempo-Team zelf.
In België is Tempo-Team vandaag ook een toonaangevende uitzendorganisatie. Dit hebben we in de
eerste plaats te danken aan een enthousiast team vaste medewerkers.
Ze houden van hun job omdat er dagelijks ruimte is voor zelfontplooiing en initiatief.
Om dat zo te houden creëert Tempo-Team een ideaal klimaat: een werksfeer waarin de persoon
centraal staat en waarbij alles draait rond groepsgevoel en menselijke warmte.
Functiebeschrijving









Als uitzendconsulent voor een Large Volume afdeling werk je voor twee grote klanten in het
verlengde van hun HR-afdeling.
Je hoort je contactpersonen dagelijks, wat je de mogelijkheid geeft om heel kort op de bal te
spelen en een heel hechte relatie uit te bouwen.
Samen met hen bespreek je de planning, wervingsacties, selectieprocedures,
personeelsbeleid, HR-tools...
Daarenboven verplaats je je wekelijks tot bij beide klanten.
Je zorgt als uitzendconsulent dagelijks voor een goede invulling van alle vacatures voor je
klanten, door de meest geschikte uitzendkracht te selecteren.
Proactief en reactief rekruteringsacties zijn hierbij van groot belang om op die manier
dagelijkse de planning optimaal in orde te brengen.
Nieuwe uitzendkrachten begeleidt je samen naar eerste geslaagde dag bij de klanten.
Je volgt uiteraard de administratie van A tot Z op.

Profiel
* Je hebt een Bachelor- en/of Masterdiploma op zak en/of kan aantoonbare relevante ervaring
aantonen.
* Je bent een echte multitasker en je kan om met enige hectiek.
* Je bent stressbestendig.
* Organisatorisch en planmatig werken zijn jou als toekomstige uitzendconsulent op het lijf
geschreven.

* Je beschikt over een rijbewijs B of bent van plan deze in de nabije toekomst te behalen.
* Je durft een mondje Frans praten

Je zal werkzaam zijn in het kantoor van Menen en verplaatst jou wekelijks één maal tot bij jouw
klanten in de regio. Je maakt deel uit van een team van 3 gedreven en enthousiaste
persoonlijkheden.
Wij bieden
Wat kan een uitzendconsulent in spe van ons verwachten?
Ons startersloon bedraagt 2100 EUR. Naast dit loon, vakantiegeld en eindejaarspremie krijg je een
ruim pakket aan extra-legale voordelen:
maaltijdcheques van 8 EUR per dag, een netto onkostenvergoeding van 50 EUR per maand, 250 EUR
ecocheques per jaar, een smartphone met gratis abonnement en de mogelijkheid om gezinsleden
voordelig aan te sluiten
We bieden je een pensioenspaarplan, een hospitalisatie- en groepsverzekering, een aantrekkelijk
aandelenplan en een bonus gekoppeld aan de bedrijfsresultaten
Je kan kiezen voor een firmawagen met tankkaart
Een goede work-life balans en 32 vakantiedagen per jaar
Een vast contract en alle kansen om jezelf te ontplooien en te groeien. Wij zorgen voor permanente
opleiding en coaching
Een fantastische job bij een trendsetter op de arbeidsmarkt.
Contact
Solliciteer nu online! http://tempo-team.hrtechnologies.com/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=969&l=DUTCH
Vragen? Mailen kan naar: recruitment@tempo-team.be

