Bij Robert Half zijn we altijd op zoek naar talent.
Werk jij graag in een dynamische omgeving met fantastische collega’s en leef je
van uitdaging naar uitdaging? Ben jij integer, gemotiveerd en wil jij streven naar
een excellente dienstverlening?
Dan is Robert Half misschien wel jouw ideale stageplaats.

Bij ons kom je terecht in een dynamische omgeving waar je ondersteund en
aangespoord wordt door fantastische collega’s. We zijn dan ook op zoek naar
gemotiveerde studenten om ons doel te bereiken!

JOIN OUR TEAM.

stefanie.kint@roberthalf.net

+32 9 233 39 99

STAGIAIR(E) (M/V)
WIE ZIJN WIJ?
Robert Half is marktleider in gespecialiseerde rekrutering & toonaangevende speler op het gebied van
professionele rekruterings- en consultingdiensten. Bij Robert Half staan we voor ‘Ethics First’. Eerlijkheid,
integriteit en professionaliteit zijn al 70 jaar de basisprincipes achter al onze activiteiten. Ze vormen ook de basis
voor onze relatie met werknemers, werkzoekenden, klanten, aandeelhouders en partners.

WAT GA JE DOEN?

 Receptie;
 Telefonische contacten met onze uitzendkrachten en klanten ;
 Beheer mailbox: administratief verwerken van binnenkomende cv’s en aanpassen aan onze huisstijl;
 Agendabeheer en afspraakbevestigingen versturen;
 Uitwerken mailings;
 Vacatures op een aantrekkelijke manier uitschrijven en online zetten op verschillende websites;
 Ingeven van kandidaten- en klantengegevens;
 Klassement & opvolging contracten;
 Uitwerking project naar keuze van A tot Z;
 Administratieve ondersteuning bieden aan de sales assistants;
 Tal van andere taken mogelijk naargelang de evolutie.
WIE BEN JE?

 Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis Engels;
 Je hebt sterke administratieve vaardigheden en werkt accuraat;
 Je kan vlot werken met de meest courante MS Office-pakketten;
 Je bent leergierig, communicatief en dynamisch.
WAT BIEDEN WE?

 Een afwisselende stage die menselijke relaties op de eerste plaats zet en waarbij elke dag anders is;
 Een stimulerende omgeving waarbij je deel uitmaakt van een gemotiveerd en resultaatgericht team;
 Een internationaal gerenommeerd bedrijf.

