Recruiter Inhouse Plopsaland

Randstad heeft een halve eeuw ervaring in het samenbrengen van mensen en heeft zich ontplooid
tot een allround dienstverlener op het vlak van HR. Vanuit een vestiging op de site van de klant zorgt
Randstad Inhouse Services op een flexibele manier voor grote groepen uitzendkrachten. De
dienstverlening is daardoor volledig afgestemd op de noden van die ene klant. Voor Plopsaland
zoeken wij een Inhouse Recruiter om in 2018 van start te gaan.
jobomschrijving
Als inhouse recruiter werk je in het verlengde van de HR afdeling van de klant. Je ziet je
contactpersonen dan ook 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, HRtools...
Voor je uitzendkrachten organiseer je opleidingen, waak je over hun carrièrebegeleiding en ben je
hun aanspreekpunt ter plaatse. Je zorgt dagelijks voor een goede invulling van alle vacatures bij je
klant, door de meest geschikte uitzendkracht te selecteren.
Als kers op de taart maak je deel uit van een gemotiveerd en dynamisch team.
jouw aanbod









Je bent communicatief en sterk in planning en organisatie.
Je hebt een grote interesse voor personeelswerk en je houdt ervan om zelfstandig te werken.
Je houdt het hoofd koel in onverwachte en stressvolle situaties.
Je durft autonoom beslissingen nemen en bent een kei in het uitbouwen van een goede
vertrouwensrelatie met je klanten en uitzendkrachten.
Je bent positief ingesteld en staat stevig in je schoenen.
Je hebt geen nine to five mentaliteit en bent bereid om maandelijks één weekend te werken
en wekelijks ook één avond (vrij te kiezen). Je compenseert dit door een andere dag niet te
werken.
Verder heb je een bachelor of master idealiter aangevuld met een eerste werkervaring.

wat bieden wij?
-Ons startersloon bedraagt 2100 EUR. Naast dit loon, vakantiegeld en eindejaarspremie krijg je een
ruim pakket aan extra-legale voordelen:

o 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
o We bieden je een pensioenspaarplan, een hospitalisatie- en groepsverzekering, een aantrekkelijk
aandelenplan en een bonus gekoppeld aan de bedrijfsresultaten
o 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
Solliciteren kan via https://www.randstad.be/nl/werknemers/jobs/detail/job/hr-specialist-depanne/7126/CXOPP-7126?keyword=Recruiter%20Inhouse%20Plopsaland&lo=444

