People & Organisation Transformation Analist
Voor onze klant, een snel groeiend consultancy kantoor met ondermeer vestigingen in Frankrijk, Duitsland,
Engeland en recent ook gestart in België, zijn we op zoek een People & Organisation Analist voor de verdere
uitbreiding van het Transformation team in Brussel.
De activiteiten van onze klant situeren zich breder op het vlak van Transaction, Restructuring en Transformation.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je komt terecht binnen een jonge en dynamische omgeving waar je mee vorm kan geven aan de
verdere groei van de Belgische vestiging.
Je houdt van een informele werksfeer met veel ruimte voor persoonlijke groei binnen een gevarieerd
takenpakket.
Tenslotte kan je rekenen op een attractief brutoloon verder aangevuld met extralegale voordelen zoals
een firmawagen, gsm, bonus, onkostenvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering,…

Wat ga je concreet doen ?
•

In deze functie werk je samen met ervaren experts op het gebied van organisatie en verandering, talent
& leiderschap en HR-transformatieprojecten met een breed scala aan onderwerpen, zoals het omgaan
met de mensenaspecten van fusies en overnames, het aanbieden van verandermanagementservices bij
transformatieprojecten of het helpen van klanten bij het ontwerpen van een nieuwe organisatie of HRstructuur.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je beschikt over masterdiploma, bij voorkeur in de richtingen psychologie, economie, handelsingenieur
of sociale wetenschappen.
Eerdere werk- stagervaring op het gebied van people en organisation vormt duidelijk een meerwaarde.
Je bent flexibel, aangezien je terecht komt binnen een klein team waar je een veelzijdig takenpakket
toegewezen krijgt.
Je bent analytisch sterk, klantgericht en beschikt over een ondernemende hands-on aanpak.
Je spreekt vloeiend Engels en Nederlands en/of Frans.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye – zaakvoerder bij
Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

