A.C. PARTNERS in GENT zoekt

JUNIOR RECRUITER (M/V)
Vaste Job, onbepaalde duur, voltijds
A.C. Partners is een IT-consultancybedrijf, behorende tot de Adneom Group.
Als kwalitatieve en betrouwbare partner blinken we uit door onze ervaren en competente
medewerkers aan het juiste IT-project toe te vertrouwen. Sinds de oprichting in 1992, worden
onze diensten op vlak van IT en consultancy binnen diverse sectoren sterk gewaardeerd.
Dit succes is gebaseerd op de fundamenten van ons menselijk kapitaal, bestaande uit
professionals die weten wat ze willen. Om onze groei te kunnen verzekeren, wensen wij ons
team te versterken met een:

Junior Recruiter
Jouw taken:
-

Je bent verantwoordelijk voor het rekruterings- en selectieproces van IT-profielen.
Je zoekt via diverse kanalen naar de geschikte IT-profielen.
Je voert telefonische screenings en eerste gesprekken.
Je matcht kandidaten aan de geschikte opportuniteiten.
Opvolgen van de kandidaten.
Je bent verantwoordelijk voor het beheer en het up-to-date houden van de
bedrijfsdatabase.
Je werkt nauw samen met de business managers en HR.

Jouw profiel:
-

Je bent in het bezit van een professionele bachelor.
Je communiceert vlot in het Nederlands zowel mondeling als schriftelijk, kennis van
Frans en Engels zijn een meerwaarde.
Je haalt energie uit het vinden en overtuigen van de perfect match.
Je bent gedreven, resultaatgericht en enthousiast.
Je kan omgaan met veranderende omstandigheden en je bent flexibel.
Je bent graag onder de mensen en je houdt van netwerken en relaties onderhouden.

Aanbod:
Je komt in een open, dynamische en mensgerichte bedrijfscultuur terecht, waar je de kans
krijgt om binnen een motiverende werkomgeving aan de slag te gaan. Naast ruimte voor
initiatief en creativiteit, bieden we de mogelijkheid tot continue persoonlijke ontwikkeling. Je
kan rekenen op een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?
Aarzel dan niet om je CV en korte motivatie door te mailen naar job@acpartners.com.
Graag meer info? Neem dan even telefonisch contact op: + 32 9 277 92 42

AC PARTNERS N.V. S.A.
Sluisweg 1 b15
B-9000 Gent
Tel: 32 9 277 92 40 - Fax 32 9 310 93 21
services@acpartners.com

CONSIDER
IT SOLVED!

