11 september 2020

Joris Ide nv (Zwevezele) is uitgegroeid tot een begrip in de
bouwsector als producent van stalen dak- en wandbekleding. Met zijn gespecialiseerd productengamma, waaronder geïsoleerde panelen, metaalplaten en gordingen, heeft
de groep klanten in alle marktsegmenten: de industriële en
agrarische bouwsector en de private woningbouw. Vandaag
telt de groep meer dan 1000 medewerkers in 7 verschillende
landen. Meer info op www.joriside.com

Wegens verdere groei zijn we op zoek naar:

HR RECRUITER

(M/V)

Je Functie:
Na een inwerkperiode wordt u verantwoordelijk voor de recrutering van de blue and white collars in Joris Ide België. U maakt
hierbij gebruik van uw netwerk of andere kanalen om voor elke job de kandidaat te vinden die matcht met het Joris Ide-DNA.
Tevens bent u ook verantwoordelijk voor de onboarding van de kandidaten.

het rekruteringsproces van A tot Z in afstemming met uw verantwoordelijke(n).
• UAanverzorgt
de hand van de informatie die u krijgt van de afdelingsverantwoordelijken, schrijft u zelf aantrekkelijke en
• correcte
vacatureomschrijvingen uit.
creatief in werving en selectie en denkt mee over hoe U de juiste kandidaat op de juiste plaats krijgt.
• UU bent
mee in voor het organiseren van jobdagen, aanwezigheid op beurzen, ...
• U staat
cijfers bij en rapporteert aan uw verantwoordelijke omtrent starters, uitzendkantoren, enz.
• U houdt
de onboarding van jouw kersverse starters.
• U coördineert
de opleidingen van deze starters en opleidingen.
• U coördineert
• staat in voor een nauwkeurige administratieve verwerking van gegevens.

Je Profiel:
over een Bachelor of Masterdiploma in een HR gerelateerde richting.
• UU beschikt
reeds een eerste ervaring voorleggen in rekrutering in een productieomgeving.
• U kan
als geen ander kandidaten inschatten en hun competenties met de juiste vacature matchen.
• U kan
kennis van sociale media m.b.t. rekrutering.
• U hebt
administratief punctueel.
• U bent
organisatorisch sterk, stelt gemakkelijk prioriteiten, en beschikt over een hands-on mentaliteit.
• U bent
out of the box denken om de juiste kandidaten aan te trekken.
• U durft
communicatief sterk, zowel per mail, per telefoon als face to face.
• U bent
spreekt perfect Nederlands, een sterke kennis van de Engelse en Franse taal is zeker een extra troef.
• Confidentialiteit
een must.
• Daarnaast ben jeisgedreven,
professioneel en positief ingesteld!
•

Ons Aanbod:
Voor deze vacature bieden wij je een boeiende en gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in volle expansie met daaraan
gekoppeld een competitief loon, maaltijdcheques en een groepsverzekering.

Interesse ?
Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar
jobs@joriside.be. Je kan ook steeds contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.
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