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Interne functies

•

Oost-Vlaanderen

Kaat Van Kerckhove

HR Business Partner

 +32 475 86 41 69

Introductie
Bij HOUSE OF TALENTS staat TALENT voor: Top Results, Attitude, Loyalty, Entrepreneurship, Non-Stop en Teamplay.
Deze waarden worden gedragen door onze 10 bedrijven actief in knelpuntberoepen en 200 interne collega’s.
We bieden - per vakspecialisatie - HR diensten aan: werving & selectie, projectsourcing, interim management, uitzendarbeid,
assessment & development centers en HR Consultancy.
Wanna join? Let’s connect!

Jobomschrijving
Geef een kick start aan je HR carrière met “The Recruiter Academy”.
Alles in HR start met Talent Acquisition. House of Talents biedt je een top-notch opleidingstraject waar je de kneepjes van
het recruitment vak leert kennen.
Na een intensieve coaching en trainingstraject heb je de eerste milestone van je HR-carrière bereikt.
Aansluitend stroom je de door naar de job die het best aansluit bij jouw talent. Er zijn concrete groeimogelijkheden voorzien
in de talentpool van House of Talents én HR Talents waar je verder bouwt aan je HR-carrière.
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• Bachelor of master (schoolverlater of eerste ervaring)
• Passie voor rekrutering, connecting the dots met een visie
• Digitaal DNA
• Customer is king, service is queen
• Tweetaligheid NL/FR is een nice to have, if not, we offer you the training
• Uitvalsbasis Merelbeke

Aanbod
2021 De markt schreeuwt om recruiters die de juiste talenten weten te vinden én kunnen binden, wij trainen je tot een
certified recruiter met onderstaand pakket:
• Bruto maandsalaris
• Mini 5d One en tankkaart
• Onkostenvergoeding
• Bonussysteem
• Tools: laptop, gsm-abonnement
• Groeps- en hospitalisatieverzekering
• 20 dagen vakantie + 12 ADV-dagen
• Omgeving waar collegialiteit prioriteit is
• Diverse doorgroeimogelijkheden op maat
House of Talents biedt al haar medewerkers intensieve coaching en opleiding.
Je werkt voor een financieel gezond bedrijf. Let's connect!
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