Op vandaag heeft Adecco een opportuniteit als Recruitment Consultant voor het kantoor te
Moeskroen m/v.
De ideale opportuniteit om je franse kennis bij te schaven – een troef naar de toekomst!
Als Recruitment Consultant Adecco Moeskroen:
Ga je op zoek naar de ideale kandidaten voor de vacatures waar je verantwoordelijk voor bent. Door
je creativiteit en je digitale skills komen kandidaten naar je toe. Daarnaast laat je vaak de Sherlock in
je los om talenten te vinden via jobsites en social media.
Spot je met veel enthousiasme commerciële opportuniteiten én onderneem je actie!
Is de telefoon je beste vriend. Bellen bellen bellen is je ding!
Onthaal je je kandidaten in stijl en bouw je een lange termijn relatie op zodat er wederzijds
vertrouwen is
Zorg je voor de perfect match tussen je kandidaten en je klanten en word je een echte life changer
voor velen
Houd je je dossiers up to date. Niets is vervelender dan foute documenten of collega’s die niet
kunnen volgen doordat er info ontbreekt

Jouw profiel als Recruitment Consultant Adecco Moeskroen?
Je bent nieuwsgierig om anderen te leren kennen en doorgronden
Je hebt die ‘sense of urgency’ – acties onderneem je liever gisteren dan vandaag
Je bent een sterke communicator met goeie commerciële skills
Je houdt van veranderingen (ze gebeuren hier met de snelheid van het licht); je kan je makkelijk
aanpassen aan mensen en situaties.
Je spreekt zowel Nederlands en Frans. Zie dit als een uitgelezen kans om jouw kennis van het frans bij
te schaven … een troef naar de toekomst!
Adecco zorgt voor een motiverend loonpakket (maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering,
aantrekkelijk commissiesysteem, belkrediet, forfaitaire onkostenvergoeding, opt4car…).
Verder laat een loopbaan bij ons je ook toe om een evenwichtige work-life balance uit te bouwen
(zoals werken in eigen regio). Daarnaast leggen we de nadruk op een professionele
loopbaanontwikkeling (doorgroei naar area, regio en zelfs internationaal niveau).
Als schoolverlater of wanneer je weinig ervaring hebt ondersteunen we jou met een uitgebreid
traineeship. Verder kan je bij The Adecco Group je carrière uitbouwen in vele richtingen, zowel
commercieel, administratief of HR gericht, horizontaal of verticaal.
Jouw dedicated internal recruiter voor Adecco Moeskroen: Ingrid Decraene
Solliciteer online en we garanderen jou een snelle en discrete opvolging

