Hallo,
Ik ben Charis en ik werk als freelance Recruiter voor leuke werkgevers. Vanuit CLBR Consulting ondersteun ik fijne
bedrijven in hun zoektocht naar DE juiste collega. Concreet wil dit zeggen dat ik altijd werk voor bedrijven die
aanwinsten meteen vast in dienst nemen. Leuk toch!
In deze post ben ik op zoek naar een Teamleader Rekrutering voor 1 van de knapste no-nonsens bouwbedrijven in
België. Het mooie aan dit verhaal? Ondanks onze grootte pakken we zaken familiaal aan en is integriteit 1 van onze
belangrijkste waarde. Wat maakt dit bedrijf een leuke werkgever hoor ik je denken. Wel... lees gerust even
onderstaande punten. Mocht je vragen hebben dan hoor ik het graag!

Ben jij die enthousiaste hands on teamleader rekrutering?
Voel je het al kriebelen in je buik!? Heb je zin in een opportuniteit met autonomie waarin je zowel jouw team
motiveert als zelf de handen uit de mouwen steekt? Geeft het uitschrijven van een rekruteringsstrategie jouw
energie?! Ben je graag de schakel tussen de business en jouw HR collega’s?! Dan moet je bij ons zijn! Als
Teamleader rekrutering sta je in voor de volgende zaken:
•

Als Teamleader rekrutering sta je in voor het opmaken en uitwerken van een rekruteringsstrategie voor
heel onze bouw organisatie met diverse afdelingen.
Door people skills connecteer je goed met onze business units en vertaal je de rekruteringsnoden naar
jouw recruiters en werk je op maat.
Je staat in voor het motiveren van je eigen team maar neemt zelf ook een deel rekrutering op binnen de
groep.
Als HR-ambassadeur ga je regelmatig langs in verschillende vestigingen van onze groep om vinger aan de
polst te houden.

•
•
•

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een stevige ervaring in rekrutering en hebt zin in een nieuwe uitdaging.
Een groeiverhaal spreekt jou aan en geeft je extra energie.
Strategisch denken is voor jou een leuk extraatje in jouw takenpakket.
Je bent graag met mensen bezig en hebt een commerciële flair.
Communiceren in het Nederlands en Frans is voor jou geen probleem.
Je hebt geen schrik om je handen uit de mouwen te steken.
Idealiter ben je woonachtig in Antwerpen of Oost-Vlaanderen.

Wat maakt dit bedrijf zo fijn?
•
•

•
•

Deze leuke werkgever bied je een afwisselende en uitdagende functie van onbepaalde duur in een
b(l)oeiende sector.
Wat verloning betreft kijk je naar een bespreekbaar loon met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, GSM + abonnement, bedrijfswagen,
tankkaart.
De werkuren zijn glijdend en wij bieden mogelijkheid tot telewerk. Zowel een 4/5 als een voltijdse
tewerkstelling is mogelijk!
Je komt terecht in een divers team met een hart voor de organisatie.

Heb je interesse voor deze fijne functie? Stuur je CV dan naar info@clbrconsulting.com of stuur me een
whatsappje.
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