Recruitment Specialist – te Antwerpen
Voor onze klant, een wereldspeler op het gebied van shipping en logistiek, zijn we voor de vestiging in Antwerpen
op zoek naar een recruitment specialist.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•
•

Je komt terecht in een heel leuk HR team, waar je de kans krijgt om autonoom te werken en veel te
leren op korte termijn en dit binnen een gevarieerde recruitment rol.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op termijn door te groeien naar een rol als junior HR-BP.
Je kan rekenen op een marktconforme verloning, aangevuld met een reeks extralegale voordelen (o.m.
maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering,…) en dit binnen een flexibele tijdsregeling.

Wat ga je concreet doen ?
In deze rol rapporteer je aan de HR Manager en heb je de volgende verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In kaart brengen van de aanwervingsbehoeften in samenwerking met het lijnmanagement en indien
nodig opstellen of aanpassen van functiebeschrijvingen.
Publiceren van vacatures (zowel intern als extern) o.b.v. de noden van de business.
Pro-actief op zoek gaan naar kandidaten voor de verschillende vacatures.
Uitvoeren van selectiegesprekken en het lijnmanagement adviseren als sparringpartner over de
definitieve aanwervingskeuze.
Opvolgen van de contractnegotiaties met de kandidaten.
Aansturen van de externe rekruteringspartners.
Kwalitatieve onboarding van nieuwkomers in samenwerking met de L&D Officer.
Op termijn een belangrijke rol opnemen in het bepalen van het strategische rekruteringsbeleid.
Verbeteren van bestaande HR-processen, systemen en communicatie waar nodig.
Actief deelnemen aan diverse HR projecten en aan jobbeurzen, netwerkevents, etc.

.

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•

Je beschikt over een bachelor of master niveau en een tweetal jaren relevante ervaring in een interne
recruiter rol binnen een bedrijf. Basiskennis van sociale wetgeving is een plus.
Daarnaast spreek je vloeiend Nederlands en Engels.
Je bent sociaal, communicatief sterk en kan je mannetje staan in een zelfstandige rol.
Verder beschik je ook over de nodige humor en relativeringsvermogen wat je perfect inpasbaar maakt
als teamspeler binnen het HR-team.
Tenslotte ben je gedreven, stressbestendig, hands-on en pas je je flexibel aan in alle situaties.

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

