Op zoek naar een boeiende, uitdagende en leerrijke stage? Ascento heeft wat jij zoekt!
Ascento is een belangrijke speler binnen de HR consultancy markt en maakt deel uit van Agilitas
Group. Ascento begeleidt zowel privébedrijven als organisaties binnen de publieke sector in elke
fase van hun humanresourcesbeleid.
Als Talent Mobility experten ondersteunen wij organisaties in het zoeken naar nieuw talent, het
ontwikkelen en/of (her)oriënteren van interne medewerkers en het begeleiden van medewerkers
die de organisatie verlaten.
Als snel groeiende organisatie zijn wij eveneens blijvend op zoek naar nieuw talent om samen met
ons onze visie te realiseren.
Als stagiair management assistant kom je terecht in een dynamische omgeving in volle groei.
Onder leiding van een ervaren consulting assistant, jouw dedicated mentor, zet jij je eerste stappen
in de wereld van de Human Resources Consultancy. Jij bent mee een steunpilaar in een kantoor en
zorgt er mee voor dat binnen het kantoor alles op rolletjes loopt. Jouw inbreng zorgt er mee voor
dat consultants hun opdrachten optimaal kunnen uitvoeren. Tevens bouw jij actief mee aan een
warme en professionele service naar onze klanten en kandidaten toe.
Samen met jouw mentor maak jij je stageplan op, in functie van jouw leerdoelen en interesses.
Deze leerdoelen dienen als basis voor de begeleiding en ondersteuning die je krijgt binnen het team
waarin je werkt. Ook de opdrachten en projecten die jou toevertrouwd worden, worden daarop
afgestemd. Doorheen het stageproces wordt er veel aandacht besteedt aan regelmatige review/
feedback om jou te ondersteunen in je ontwikkeling.
Hieronder vind je alvast een greep uit de mogelijke opdrachten die jij zal opnemen, de focus ligt op
het domein van werving en selectie:
 Telefonisch en schriftelijk uitnodigen van kandidaten die op assessment komen
 Voorbereiden materiaal voor de assessments
 Onthaal en begeleiding van kandidaten op de dag van het assessment: kandidaten begeleiding bij
testing en hierover info verlenen. Zorgen voor een warm onthaal
 Mee voorbereiden van grote selectieprocedures binnen de publieke sector, onthaal bij
schriftelijke proeven, observatie bij de proeven,….
 Meewerken aan volledige werving- en selectieprocedures: mee opzetten van het administratief

proces en communiceren aan betrokken consultants
 Gegevens digitaal verwerken in een specifiek software pakket
 Dagplanningen maken
Outplacement
 Klantgericht telefoneren
 Deelnemers in outplacement contacteren en uitnodigen voor een intake gesprek
 Agendabeheer van de consultants
 Deelnemers inschrijven in workshops.
 Planning van hun programma digitaal verwerken
 Kennis verwerven van een specifiek software pakket om dossiers efficiënt en accuraat in te geven
Als stagiair krijg je daarnaast eveneens een specifiek project in functie van jouw interesse en de
noden binnen Ascento. Je werkt zelfstandig aan dit project, ondersteund door jouw collega’s binnen
het team en jouw mentor. Doel is om te komen tot een zinvol project dat op het einde van jouw
stage ook werkelijk geïmplementeerd kan worden in onze werking.
Als stagiair krijg je de kans om ten volle deel uit te maken van het team
Als HR experten in Talent Mobility streven wij elke dag opnieuw volgende waarden na:
Gepassioneerd eigenaarschap
Klant-en kandidaat gerichtheid
Authenticiteit en kwaliteit
Samen werken
Pro-activiteit en enthousiasme
Herken jij je in deze waarden?
Heb je zin om samen met ons veel bij te leren, te groeien en actief projecten te realiseren?
Wij hebben stageplaatsen in onze kantoren te Gent (-Ledeberg) en Roeselare.
Alle info via:
Cathy Van Gele
Consulting assistant Expert
Tel: 09 243 88 51
Cathy.VanGele@ascento.be
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