Uitzendconsulent Kortrijk
Ieder bedrijf droomt van goede medewerkers, kandidaten van hun droomjob.
Ben jij de commerciële durfal die deze dromen weet waar te maken? Lees dan verder, want Randstad
zoekt Uitzendconsulenten die echt gedreven zijn, het hoofd koel houden, hectiek als uitdaging zien,
maar vooral de juiste match maken tussen kandidaat en bedrijf!
jobomschrijving
Voor het kantoor te Kortrijk zijn we op zoek naar een uitzendconsulent (m/v) die van aanpakken
weet.
Je combineert rekrutering met het opzetten van commerciële acties:
-Je zoekt nieuwe kandidaten, peilt naar hun kwaliteiten, wensen en motivatie en weet hen passende
vacatures voor te stellen.
-Het tweede grote aspect van je werk ligt op het commerciële vlak. Als HR-expert en
voorkeurspartner van je klanten overtuig je hen met passie om jouw kandidaten aan te werven.
Daarnaast bouw je je bestaande klantenportefeuille uit door te netwerken en prospecten warm te
maken om met Randstad in zee te gaan.
Als kers op de taart werk je binnen een tof team waarin collega’s je steunen en jullie voortdurend
knowhow uitwisselen.
jouw aanbod
Wat heb je nodig om van deze job een succes te maken?
-Je behaalde een Bachelor/Masterdiploma of hebt een stevige commerciële/eerste (werk)ervaring.
-Je hebt straffe communicatie skills, een sterke commerciële feeling en de goesting om stevig te
multitasken en te netwerken.
- Je hebt een rechttoe-rechtaanhouding
- Je beschikt over een rijbewijs of bent bezig dit te behalen
wat bieden wij?
Wat mag jij van ons verwachten?
- 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
- Een fantastische job bij een trendsetter op de arbeidsmarkt. ‘Shaping the world of work’ is onze
missie
Solliciteren kan via https://www.randstad.be/nl/werknemers/jobs/detail/job/uitzendconsulentkortrijk/7111/CXOPP-7111?keyword=Uitzendconsulent%20Kortrijk

