Corporate IT Recruiter
Een gedreven speurneus met oog voor toptalent

Infocura is een IT-dienstverleningsbedrijf, actief in het domein van Information Management. De kwaliteit
van onze dienstverlening wordt in zeer sterke mate bepaald door de expertise en de ervaring van onze
medewerkers.
Daarom zetten we permanent in op de groei en de ontwikkeling van onze medewerkers, zowel kwalitatief
als kwantitatief. Om deze groei mee te ondersteunen zijn wij op zoek naar een enthousiaste en
gepassioneerde Corporate IT Recruiter.

Functieomschrijving
•

Je gaat op zoek naar getalenteerde profielen die een meerwaarde zullen betekenen voor ons
bedrijf.

•

Je legt de eerste contacten en nodigt de kandidaten uit op een kennismakingsgesprek.

•

Je zorgt er mee voor dat de nieuwe medewerkers zich vanaf de eerste dag thuis voelen.

•

Je steekt de CV’s van onze medewerkers in een mooi kleedje en je houdt ze up-to-date.

•

Je onderhoudt onze eigen ontwikkelde toepassing voor het matchen van onze medewerkers met
mogelijke opdrachten.

Jouw profiel
•

Je bent een hunter in hart en nieren en je beschikt over een een sterke overtuigingskracht.

•

Je bent gezond assertief en je weet als geen ander je enthousiasme over te brengen op anderen.

•

Je bent gedreven en werkt graag resultaatsgericht.

•

Recruteren via sociale media (LinkedIn,…) heeft voor jou al lang geen geheimen meer.

•

Je hebt reeds een sterk netwerk uitgebouwd en je houdt er van dit verder uit te breiden.

•

Je hoeft geen IT-specialist te zijn, maar je baant je wel vlot een weg doorheen de IT-terminologie.

•

Je beschikt over een bachelor of een master diploma.

•

Je bent tweetalig, een uitstekende kennis van het Nederlands en het Frans schatten wij hoog in.
Een goede kennis van het Engels is een bijkomende troef.

Ons aanbod
•

In eerste instantie ligt de nadruk op het aan boord brengen van nieuwe medewerkers, maar de
mogelijkheden om te groeien in alle aspecten van HR-beleid liggen voor het grijpen.

•

Je maakt deel uit van een familiaal bedrijf, waar een iedereen-kent-iedereen mentaliteit heerst.

•

Je krijgt de nodige ruimte en vrijheid om je resultaten te behalen.

•

Tijdrovend woon-werk verkeer kunnen wij jou niet bieden. In plaats daarvan werk je ver weg van
de grote steden en files.

•

Bovendien behoren thuiswerk en deeltijds werken tot de mogelijkheden, in ruil daarvoor vragen
wij van jou een gezonde flexibiliteit.

•

Wij bieden jou een martktconform loon wat verder aangevuld wordt met een aantrekkelijk
pakket extra-legale voordelen.

