hr.internalrecruitment@adecco.be

The Adecco Group zoekt gemotiveerde schoolverlaters voor uitdagende jobs in
Groot-Bijgaarden en Etterbeek. Ben jij geïnteresseerd in de sector van HR en
recruiting? Dan zijn de onderstaande vacatures misschien wel geknipt voor jou!

www.adecco.be

Recruitment Consultant
Als recruiter bij Adecco ga je op zoek naar de ideale kandidaten voor de vacatures
waar je verantwoordelijk voor bent. Deze bereik je door je creativiteit, digitale
skills en zoektalent via jobsites en social media. Het ontdekken van commerciële
opportuniteiten en het telefonisch contacteren van bepaalde kandidaten
onderneem je op proactieve wijze.
Je bouwt ook een lange termijn relatie op met kandidaten en zorgt voor de
perfecte match tussen hen en je klanten, terwijl je de dossiers up to date houdt.
De vacatures die je behandelt betreffen voornamelijk arbeiders en bediendenprofielen.
Je bent dynamisch in de uitvoering van je job en ook een echte doorzetter. In de
functie zal je veel bellen, waardoor een uitstekende kennis van Nederlands en een
goed niveau van Frans zeker nodig zijn.

Minimum Bachelordiploma

Groot-Bijgaarden

SOLLICITEER

Payroll & Service Officer
Als HR medewerker/ Payroll & Service Officer verzorg je alle administratieve en
financiële taken van een aantal kantoren en help je de Teamleader verder waar
nodig. Je draagt bij tot een vlotte dagdagelijkse werking en het verder uitbouwen
van je Payroll & Service Center.
Je bent dynamisch ingesteld en hebt een uitstekende kennis van het Nederlands,
aangezien je vaak zal telefoneren. Interesse in sociale wetgeving is een plus.

Minimum Bachelordiploma of relevante ervaring

Groot-Bijgaarden

SOLLICITEER

Recruitment & Account Officer
Als Recruitment & Account Officer draag je de volledige verantwoordelijkheid
voor jouw rekruteringsopdrachten. Je bent verantwoordelijk voor het volledige
rekruteringsproces van A tot Z: voor het commerciële luik van de job; voor het
zoeken, screenen en matchen van kandidaten en voor de administratieve
afhandeling.
Je beheerst het Nederlands en het Frans zowel mondeling als schriftelijk. Je
beschikt liefst over een eerste succesvolle ervaring in de sector.

Bachelordiploma of Master

Etterbeek

SOLLICITEER

