tillit is op zoek naar een commercieel IT recruiter. Ben jij een gedreven commercieel talent die
gebeten is door de wereld van IT? Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in een jong ambitieus
bedrijf waar groeimogelijkheden geen loos begrip zijn? Dan ben jij de witte raaf die wij zoeken. Bij
tillit ‘we tell it like it is’ en dus beseffen we dat jouw talent ons dat stapje voor biedt op onze
concurrenten. Daarom helpen wij jou dat talent te ontwikkelen en zorgen we er samen voor dat
het de kans krijgt te schitteren. Ook zin gekregen ‘to tell it like it is’?
Wie
Als commercieel IT recruiter beheer je diverse projecten en ga je actief op zoeken naar kandidaten.
Je zoekt actief mee naar opportuniteiten en prospects.
Wat
Je bent verantwoordelijk voor het vinden van de juiste kandidaten voor onze openstaande vacatures.
Je hebt oog voor talent en vertaalt een aantrekkelijke vacaturetekst in de geschikte kandidaat.
Je bent bereid je onder te dompelen in de boeiende wereld van IT, zodat je weet waarover je praat.
‘We tell it like it is, remember?’
Je bouwt een netwerk uit van kandidaten en weet die ook aan jou te binden.
Je optimaliseert het recruitmentproces en denkt actief mee over onze bedrijfsprocessen.
Competenties
Je bent een commercieel talent met open geest en dito communicatie.
Je bent enthousiast, beschikt over een flinke dosis mensenkennis en bent een echte motivator.
Je weet te overtuigen.

Je kan zelfstandig en in team werken, neemt initiatief en bent stressbestendig.
Je engageert je om elk project tot een goed einde te brengen.
Aanbod
Een uitdagende job binnen een jong en dynamisch team. Een maandloon met aantrekkelijk
bonusssyteem, een bedrijfswagen met tankkaart, GSM-abonnement, laptop, hospitalisatie- en
groepsverzekering. Onze uitstekende teamgeest en legendarische tillit-fridays zijn eigen aan het huis.
Wees welkom!
Contacteer ons!
jobs@tillit.be
09 342 04 34
www.tillit.be

