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Als Junior Recruitment officer, ben je verantwoordelijk voor het aantrekken, de rekrutering en
aanspreken van young potentials binnen de sector van engineering en het uitdragen van de
activeiten van ons ingenieursbureau op de arbeidsmarkt.
Je onderhoudt een nauwe samenwerking met je intern commercieel team bij het begrijpen en het
verzamelen van de rekruteringsnoden. Je ondersteunt hierbij het rekruteringsproces van
instroombeheer t.e.m. het voorstellen van de kandidaten aan de klant:
Opstellen van vacatures, functiebeschrijvingen en profielen
Gebruiken van, maar ook proactief uitproberen van en zoeken naar nieuwe wervingskanalen
Behandeling en beheer van instroom of actief zoeken naar potentiële kandidaten
Cvscreenings en telefonische screenings
Inplannen sollicitatiegesprekken met het team.
Opvolging en beheer van de cvdatabase en efficiënt gebruik maken van een wervingsreserve
Efficiënte samenwerking met scholen en studentenverenigingen om naamsbekendheid te verhogen
Beheer van de website en verschillende social media kanalen
Je profiel:
Je bent een echte talent hunter, natuurlijke netwerker, je hebt een feeling voor mensen en hun
capaciteiten en je popelt om met mensen in contact te komen.
Je hebt minimaal een bachelor werk en denkniveau met een sterke handson mentaliteit. Je hebt
een gezonde drive en positieve attitude.
Jouw belangrijkste eigenschappen:
Affiniteit en interesse in techniek is mooi meegenomen.
Proactief en zelfstandig kunnen werken
Communicatief, gedreven en beschikken over voldoende overtuigingskracht
Doorzetter
Een gezonde dosis mensenkennis
Administratief sterk
Sociale media kent geen geheimen voor jou en je springt er op een speelse manier mee om.
Een eerste relevante ervaring (bvb een stage) in rekrutering (bvb als uitzendconsulent(e)) is een plus.
Je komt terecht in een jong en dynamisch team met een erg vlakke structuur en communicatielijnen.
Hierdoor krijg je de kans om je te ontplooien en je verantwoordelijkheden systematisch uit te
breiden. De korte rapporteringslijnen dragen daar toe bij.
Verder kan je rekenen op een marktconform salarispakket aangevuld met maaltijdcheques.
Solliciteer door uw CV en sollicitatiebrief te sturen naar marijke.oste@ace.eu

