Goelen & Gaukema HR Partners, gevestigd te Vosselaar en Beringen, is als HR-adviesbureau sterk verankerd in
de Kempen en Limburg. Sinds 1994 bouwden we met heel wat lokale KMO’s en grotere ondernemingen, in zowel
de profit, non-profit als openbare sector, een stabiele vertrouwensrelatie uit als HR-business partner. Wervingen selectieprojecten, Assessment & Development Centers, HR-projecten en Coaching zijn onze specialisatie. Mee
ondernemen met onze klanten daar staan we voor, zowel strategisch als praktisch. Steeds met de focus op
kwaliteit: professioneel, grondig en geëngageerd.
Benieuwd naar meer? Neem alvast een kijkje op www.goelen.be
Ons team van 12 ervaren professionals verwelkomt graag een nieuwe collega (m/v):

(JUNIOR) RECRUITER
Potential HR Expert
Je toekomstige collega Elise vertelt je alvast gepassioneerd over haar en jouw uitdaging…
“Ietwat nerveus maar met meer dan volle goesting werd ik bij aanvang verwelkomd door een warm team. En
wat ze me tijdens de sollicitaties vertelden, bleek meer dan te kloppen! Collega’s met dezelfde passie en interesse
in HR wat resulteert in een gezellige en inspirerende sfeer. Naast al deze gezelligheid wordt er eveneens hard
gewerkt en gezocht naar de juiste profielen. Dankzij de goede opleidingen, zowel extern als van mijn collega’s,
groeit mijn kennis nog elke dag en zal ik op korte termijn volledige procedures zelf behartigen.
Al van bij de start kan ik rekenen op afwisseling en de kans om mezelf verder te ontwikkelen. Zo observeer ik
interviews, ga ik mee op klantenbezoek, krijg ik de kans om mijn Instagram-kunde te etaleren en werd ik
omgedoopt tot ware acteur door rollenspelen te voeren en te observeren tijdens assessments. Een divers
takenpakket waardoor elke werkweek er anders uit ziet.
Soms kijk ik er wat tegenop om, indien nodig, een ganse werkdag achter mijn computer te zitten. Ik zie graag
positief resultaat van mijn werk en doorzetten is wel key. ’s Middags maak ik dan een wandeling met één van
mijn collega’s om te resetten. Het inwerken in de meest diverse organisaties en zoeken naar hogere profielen,
vb. via LinkedIn, vergt wel wat denkvermogen. In ruil voor je harde zoekwerk krijg je een grote mate flexibiliteit,
worden zaken vlot bespreekbaar en is er een mooie verloning. Zo geef ik de voorkeur om mijn dag te starten om
8.45, maar zijn sommige collega’s al om 8u paraat of krijg ik een vriendelijke goedemorgen om 9.15u. Ook werk
ik graag een keertje van thuis uit in alle rust of vanuit ons ander kantoor in Beringen. In onderling overleg met de
collega’s kan dit steeds ingepland worden.
Het opbouwen van een duurzame relatie met kandidaten en klanten staat centraal bij ons. Hiervoor werken we
steeds samen in team en is er aandacht en tijd voor teamactiviteiten buiten de werkvloer. Wij werken bij Goelen
& Gaukema niet met een individueel commissiesysteem, maar trachten op basis van overleg en samenwerking
steeds tot een goed resultaat te komen. Ik vind het erg leuk dat alles open besproken kan worden. Ook met mijn
input en ideeën zijn al leuke verbeteringen doorgevoerd.“
Geboeid door het verhaal van Elise en passie voor no-nonsense HR?
Mail je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Voor meer informatie kan je ons
contacteren op 014 61 57 87. Discretie wordt verzekerd!

