Info over het bedrijf
TS-Recruiting is een startup werving& selectie met focus op IT. Ons doel? Met een persoonlijke
aanpak, heldere focus en veel engagement en expertise werkgevers matchen met specialisten die
op zoek zijn naar een job in de domeinen IT.
Bij TS-Recruitment kies je voor een dynamisch bedrijf waar je mee aan de wieg staat van met heel
wat boeiende uitdagingen.
Functieomschrijving
Als Recruiter bij TS-recruitment ben je de sleutelfiguur tussen bedrijven en kandidaten.
Je helpt kandidaten met hun zoektocht naar een nieuwe job.
 Je gaat op zoek naar sterke kandidaten via verschillende kanalen (jobsites, eigen

netwerk…) en contacteert hen voor een kennismakingsgesprek;
 Verlopen de interviews met je kandidaat vlot? Dan match je hem of haar met de
specifieke behoeften van onze klanten;
 Je blijft steeds proactief naar opportuniteiten zoeken en stelt spontaan goede
kandidaten voor;
 In overleg met zaakvoerster engageer je je om nieuwe klanten aan te trekken én
om bestaande klanten warm te maken voor extra opdrachten.

Functie-eisen
Wij zoeken geen witte raaf, maar iemand geangageerd
Je bent gebeten door de Rekruteren. Dankzij je oprechte interesse in de sector, je communicaties
Skills en je commerciële feeling druk je uw stempel
 Je kan denken en werken op graduaatsniveau en hebt bij voorkeur een

commerciële of technische achtergrond;
 Je spreekt én schrijft uitstekend Nederlands & Engels / Frans is een plus
 Je werkt graag en goed in je vind het geen probleem om alleen te werken?
 Je beschikt over veel verantwoordelijkheidszin;
 Je neemt vlot beslissingen, bent flexibel ingesteld en werkt resultaatgericht;
 Je hebt een winnaarsmentaliteit, je houdt van uitdagingen en je laat je niet
zomaar uit je lood slaan;
 Je bent goed georganiseerd en slaagt erin om het overzicht te behouden, ook op
drukke werkdagen.

Aanbod
Dit Mag Je Verwachten
TS- Recruiting gelooft in de combinatie van een gevarieerde job, een leerrijke omgeving en een
toffe spirit. We werken hard, maar gaan ook voor fun en een goede balans tussen werk en privé.

 Een boeiende job vol afwisseling in een familiale sfeer met werktijden van 9u tot

17.30u.
 Werken van Thuis uit
 Na interim periode vast contract
 Markt conform loon
 Deeltijd (dit kan voltijds worden)

Voel jij u geroepen om mee te werken aan een spannend nieuw verhaal? Contacteer ons is de
boodschap � �
Cv+ motivatiebrief sturen naar tanja@ts-recruiting.be

