QUINTESSENCE WERFT AAN

MENSEN EN ORGANISATIES VERSTERKEN IS ONZE PASSIE

HR CONSULTANT

Ben jij die enthousiaste collega die van resultaat houdt
én van HR?
In het kader van ons groeiobjec3ef, zoeken we een sterke HR Consultant.
Als werkt als HR Consultant bij Quintessence aan onder andere selec3e-, assessment en development
trajecten. Je bent een partner voor onze klanten en hebt oog voor de HR uitdagingen en
mogelijkheden die voor hen een verschil kunnen maken. Je zit graag tussen inspirerende collega’s en
je ervaart het als een aangename afwisseling om regelma3g op loca3e bij klanten te gaan. Wat betreF
de coördina3e van projecten is jouw objec3ef het leveren van kwaliteit binnen het afgesproken
budget en de vastgestelde termijn.

Quintessence is sinds meer dan 25 jaar een solide referenDe 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,
innova3eve én op een ons kenmerkende no-nonsense manier. Onze ﬁlosoﬁe is ‘Paars Management’,
een totaalpakket in geïntegreerd competenDe- en talentmanagement. Concreet omvat ons aanbod
een heel aantal oplossingen, van het afnemen van assessments tot het uits3ppelen van een nieuw
organigram, het herstructureren van een belonings- of talentmanagementbeleid, enz.
Wij streven naar groei. Groei van zowel de organisaDe als de mensen die er werken.

HR CONSULTANT

Word je helemaal gelukkig als je volgende jobprofiel leest?
Neem dan zeker contact!
•

Ben je geboeid door mensen en organisa3es? Wil je graag groei s3muleren?

•

Word jij gelukkig als je met klanten in gesprek kunt gaan over hun HR noden?

•

Beheer je liefst eigen projecten en werk je graag zelf een plan van aanpak uit?

•

Loop je warm voor de coördina3e en kwaliteitsbewaking van projecten bij je klanten?

•

GeeF het behalen van objec3even met een team je energie?

•

Werk je graag autonoom, maar tank je ook graag bij aan de kennis en ervaring van je collega’s ...

Waar ben je goed in?
Jouw talent.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt minimum 3 jaar relevante HR ervaring
Je bent wetenschappelijk gevormd op universitair niveau bij voorkeur in een humane rich3ng
(psychologie, pedagogie, sociologie…) aangevuld met een eerste stevige ervaring
Je bouwt gemakkelijk contact op met mensen
Je bent Nederlandstalig en je kunt je vlot uitdrukken in het Frans
Je kunt een team mo3veren
Je legt de lat hoog, je toont je gedreven en resultaatgericht met een sterke focus op
klantentevredenheid
Je ben ﬂexibel in je denken en doen
Je bent een teamspeler maar je kunt ook makkelijk zelfstandig werken

GROEI
Als believers in human
competence vinden wij
het belangrijk om te
ontdekken waar
mensen goed in zijn.

HR CONSULTANT

GROEI
Wij sDmuleren
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 funcDe
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 ves3gingen in
Antwerpen, Brussel en Gent. Jouw
hoofdstek wordt Antwerpen.

Enthousiast?
Neem contact.
Voor meer informa3e, aarzel niet om
onze Recruiter, Michelle Van Looy, te
contacteren, zij helpt je graag verder!
email:jobs@quintessence.be
tel: +32 3 260 65 93

www.quintessence.be

Wij investeren graag in jou. Naast een
compeDDef remuneraDepakket 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
ac3viteiten 3jdens en buiten het
werk. De jaarlijkse teambuilding is
ondertussen legendarisch.

