QUINTESSENCE WERFT AAN

MENSEN EN ORGANISATIES VERSTERKEN IS ONZE PASSIE

VEELZIJDIGE SENIOR RECRUITER

Ben je geïnspireerd door mensen?
Dan kan je bij ons mooi werk leveren.
Quintessence Group is een innova:eve speler gespecialiseerd in people management en human
development.
Omdat niemand gebaat is bij status quo, organisa9es niet en mensen niet, streven wij naar groei.
Groei van zowel de organisa:e als van de mensen die er werken. Deze ﬁlosoﬁe vertaalt zich door in
al onze merken.
Quintessence is meer dan 25 jaar trendseCer en vooraanstaand HR dienstverlener met een sterk
groeiplan. Tot de groep behoren vandaag gekende merken als Quintessence Consul:ng, coaching.be
en dONUS. We zijn bekend om onze aanpak die helderheid en professionaliteit verenigt en onze nononsense s9jl.

In het kader van ons groeiobjec:ef zijn wij op dit ogenblik op zoek naar een
VEELZIJDIGE SENIOR RECRUITER.

VACATURE SENIOR RECRUITER

Word je helemaal gelukkig als je volgend jobprofiel leest?
Neem dan zeker contact!
PROFESSIONAL
Je draagt er zorg voor dat Quintessence het talent in huis heeH om de hoog kwalita9eve HR dienstverlening
die onze klanten gewend zijn te waarborgen én verder te ontwikkelen.
Je bent een crea9eve doorzeCer die toekoms9ge collega’s iden9ﬁceert en de juiste raakvlakken vindt
met onze cultuur, visie en de passie voor ons vak.

NETWERKER
Je gaat proac9ef te werk en bouwt duurzame contacten op binnen de HR community.
Je bent een waardevolle gesprekspartner voor zowel junior als senior proﬁelen,
een ambassadeur voor onze organisa9e die zich vlot een helder beeld
weet te vormen van poten9ële kandidaten en die opportuniteiten ontdekt om onze organisa9e verder te versterken.

TEAMPLAYER
Je toont een sterke zin voor organisa9e en werkt binnen onze onderneming nauw samen met management
en collega’s om een eﬃciënt en op9maal proces te garanderen.

HR PASSION
Je rol als recruiter combineer je met het ontwikkelen van een bredere HR exper9se.
Je denkt strategisch mee met het management over evolu9es in HR en
hoe hierop in te spelen. Met enthousiasme volg je de ontwikkelingen in ons vakgebied op.

Wie ben jij?
Jouw talent.
• Je voelt je aangetrokken om een prominente rol te spelen in het groeiverhaal van Quintessence
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in werving & selec9e, bij voorkeur van HR-proﬁelen op diverse niveaus
• Je hebt universitaire opleiding genoten bij voorkeur in een humane rich9ng (psychologie, pedagogie, sociologie,
economie, rechten,…)
• Social media hebben voor jou geen geheimen
• Je laat een sterke eerste indruk na en je bezit een alert luistervermogen
• Je bent een teamspeler maar toont evenzeer een grote zin voor autonomie
• Je drukt je vlot uit in zowel het Nederlands als het Frans

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

VACATURE SENIOR RECRUITER

GROEI
Wij s:muleren
mensen en organisaties
om te groeien
én elkaar te
versterken.

Wat hebben we voor jou?
Ons aanbod.
We zijn een leergierige organisatie,
we werken met passie en
ontwikkelen en stimuleren
vakkundigheid en kwaliteit.

Je stapt in een uitdagende func:e
met veel verantwoordelijkheid. We
vertrouwen je immers de
aanwerving van onze nieuwe
collega’s toe!

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 ves9gingen in
Antwerpen, Brussel en Gent.
Wij investeren graag in jou.

Naast een compe::ef remunera:epakket krijg je de kans om jezelf te
vervolmaken via een persoonlijk
ontwikkelingsplan en -budget. Groei
is bij ons geen hol begrip.
Waardering en gedeelde
verantwoordelijkheid staan centraal.
Teamspirit wordt gevoed via diverse
ac9viteiten 9jdens en buiten het
werk. De jaarlijkse teambuilding is
ondertussen legendarisch.

Enthousiast?
Neem contact.
Voor meer informa9e, aarzel niet om onze
Recruiter, Hanneke de Visser te
contacteren, zij helpt je graag verder!
email:hanneke.de.visser@quintessenceco
nsul9ng.be
tel: +32 479 239490
Of solliciteer handig via onze website
www.quintessence.be/jobs.

