QUINTESSENCE WERFT AAN

MENSEN EN ORGANISATIES VERSTERKEN IS ONZE PASSIE

L&D CONSULTANT - PROJECT MANAGER

Ben jij dé collega die van resultaat houdt én van HR?
Wij zoeken een enthousiaste collega die ervan houdt om groei te s6muleren bij mensen en
organisa6es, en die warm loopt voor de coördina6e en kwaliteitsbewaking van projecten bij klanten.
Volg jij steeds de laatste ontwikkelingen op gebied van Learning & Development (L&D), aangewakkerd
door een intellectuele nieuwsgierigheid?
Dan hebben wij jou nodig!

Quintessence is sinds meer dan 25 jaar een solide referenKe voor consultancy in People
Management en Human Development. Als marktleider zijn we bekend om onze aanpak die
helderheid en professionaliteit verenigt. We werken op een wetenschappelijk onderbouwde,
innova6eve én op een ons kenmerkende no-nonsense manier. Onze ﬁlosoﬁe is ‘Paars Management’,
een totaalpakket in geïntegreerd competenKe- en talentmanagement. Concreet omvat ons aanbod
een heel aantal oplossingen, van het afnemen van assessments tot het uits6ppelen van een nieuw
organigram, het herstructureren van een belonings- of talentmanagementbeleid, enz.
Wij streven naar groei. Groei van zowel de organisaKe als de mensen die er werken.
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Word je helemaal gelukkig als je volgende jobprofiel leest?
Neem dan zeker contact!
•

Je bent het aanspreekpunt en een waardige gesprekspartner voor onze klanten voor L&D projecten.
Je legt makkelijk contacten, houdt van netwerken en hebt oog voor commerciële opportuniteiten vanuit een
inhoudelijk standpunt. Je hebt oog voor de noden van klanten en zet op deze manier mee je schouders onder de
verdere groei van de organisa6e.

•

Als L&D Consultant sta je in voor de uitvoering van trainingsmodules. Je geeT advies aan klanten omtrent het
uits6ppelen van een VTO-beleid, nieuwe ‘blended learning’ technieken en technologieën. Je voert development
centers uit, schrijT ontwikkelingsgerichte rapporten, geeT feedback en advies inzake persoonlijke groei en
ontwikkeling en zorgt voor persoonlijke begeleiding in ontwikkelingstrajecten.

•

Als Project Manager coördineer je L&D projecten van a tot z. Samen met onze Account Managers analyseer je
de behoeTen van de klant en ontwikkel je een plan van aanpak. Je beheert de communica6e met je klant, zorgt
voor een professionele en kwalita6eve rapportage en volgt de tevredenheid en factura6e op.

Waar ben je goed in?
Jouw talent.
•

Je bent gevormd op universitair niveau in een humane rich6ng (psychologie, pedagogie,
sociologie,…) en bent in staat om op korte termijn en vanuit een intellectuele nieuwsgierigheid
nieuwe kennisdomeinen te integreren.

•

Je vult je wetenschappelijke kennis aan met een stevige ervaring in L&D (min 5j) en training.

•

Je bent Nederlandstalig en kunt je vlot uitdrukken in het Frans.

•

Je bent innova6ef en denkt met de klant mee.

•

Je streeT ernaar om steeds je (persoonlijke en teamgerichte) objec6even te behalen.

GROEI
Als believers in human
competence vinden wij
het belangrijk om te
ontdekken waar
mensen goed in zijn.
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GROEI
Wij sKmuleren
mensen en organisaties
om te groeien
én elkaar te
versterken.

Waarom Quintessence?
Ons aanbod.
We zijn een leergierige organisatie,
we werken met passie en
ontwikkelen en stimuleren
vakkundigheid en kwaliteit.

Je stapt in een uitdagende funcKe
met veel verantwoordelijkheid. We
vertrouwen je immers onze klanten
toe en je speelt een sleutelrol in hun
tevredenheid.

Ook zijn we klein genoeg om
persoonlijk, niet procedureel te
werken maar groot genoeg om de
ondersteuning te bieden die jou
slagkracht geeft.

Je bureau is een inspirerende
werkplek in een modern kantoor.
Wij hebben een ves6gingen in
Antwerpen, Brussel en Gent. Jouw
hoofdstek wordt Antwerpen.

Enthousiast?
Neem contact.
Voor meer informa6e, aarzel niet om onze Recruiter,
Michelle Van Looy te contacteren, zij helpt je graag
verder!
email: michelle.van.looy@quintessence.be
tel: +32 479 239490
Meer info op www.quintessence.be of via Michelle
Van Looy (0472/76.91.67

Wij investeren graag in jou. Naast een
compeKKef renumeraKepakket krijg
je de kans om duurzaam te groeien
via een persoonlijk ontwikkelingsplan
en -budget. Groei is bij ons geen hol
begrip. Waardering en gedeelde
verantwoordelijkheid staan centraal.
Teamspirit wordt gevoed via diverse
ac6viteiten 6jdens en buiten het
werk. De jaarlijkse teambuilding is
ondertussen legendarisch.

