Recruitment Consultant – Oﬃce Antwerp
<p>Join Le Grand & Associates</p>
Antwerpen

Op zoek naar een uitdagende job waar je steeds tot het uiterste gaat? Klaar om
in een groeiend bedrijf met aangename collega’s te werken? Wij zijn op zoek
naar een commercieel, ondernemend en ambitieuze collega om onze kantoor in
Antwerpen uit te breiden!
Le Grand & Associates is een jong en dynamisch consultancy bureau dat
gespecialiseerd is in engineering proﬁelen. Het is opgericht in 2015, telt nu
reeds 25 consultants en heeft al 3 vestigingen verspreid in de Benelux!

Dit ben jij!
Je behaalde een bachelor- of masterdiploma in een relevante richting of
een eerste werkervaring binnen een salesfunctie.
Er zit een sales talent in jou, zo ben jij commercieel en communicatief
ingesteld.
Je bent in het bezit van people skills, jij kan de juiste mensen aantrekken
en overtuigen!
Je bent ﬂexibel, zelfstandig en ondernemend.
Je bezit over een sterke drive en een goede motivatie, met andere
woorden: jij wilt de beste zijn in je vak!
Dit krijg jij!
Een functie waarin je uitgedaagd wordt en waar groeimogelijkheden een
garantie zijn: senior, teamleider, manager, …
Vrijheid zodat je uw eigen creativiteit de vrije loop kunt laten!
Interne opleidingen die jou in no-time een super recruiter maken!
Een mooie salaris: een aantrekkelijk basisloon met big bonuses die hoog
kunnen oplopen + incentives.
Extra legale voordelen: Mercedes, Smartphone, GSM-abonnement,
Laptop, Maaltijdcheques, Ecocheques, Hospitalisatieverzekering en dental
plan, groepsverzekering, etc.
Vakantiedagen die je kan opnemen wanneer je maar wilt.
Een jong en bloeiend bedrijf waar een leuke sfeer hangt! Zo kan je rekenen
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op toﬀe collega’s die ook leuke activiteiten doen na het werk, zoals een
glaasje gaan drinken, gaan sporten, … Noem maar op!
Last but not least worden er ook tal van teamactiviteiten gepland zoals
trips naar buitenland, teambuildings zoals vespa-touring, boottochten, viking
run, fancy dinners, …
Met andere woorden: een DROOMjob!
Kan jij u volledig vinden in deze job en/of wil je hierover meer te weten komen?
Contacteer ons dan! Toch niet helemaal hetgeen wat je zoekt? Twijfel alvast niet
om ons toch te contacteren.
Wij kijken er alvast naar uit om kennis te maken met u!
Deze vacature wordt discreet beheerd door Lisa.
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