
 
 

 

Altior, opgericht in 2006, is uitgegroeid tot een gevestigde waarde op de markt van executive 

search. Zowel multinationals als KMO’s verspreid over gans België doen op ons een beroep 

voor het vinden van uniek toptalent, kandidaten die bij onze klanten het verschil maken. Want 

dit is wat ons drijft: onze klanten op een hoger niveau (= altior) tillen door hen managers en 

directieleden aan te reiken die ze via de klassieke kanalen niet kunnen bereiken. Op die 

manier verbindt Altior de professionele groeiambities van kandidaten met die van zijn 

opdrachtgevers.  

Altior heeft de voorbije jaren een succesvolle groei gekend, we zijn voor heel wat 

gereputeerde bedrijven hun partner bij het aantrekken en beoordelen van hun executives. Om 

onze groeiambitie verder waar te maken zijn we continu op zoek naar bijkomende 

enthousiaste collega’s voor onze beide kantoren, Waregem & Brussel, voor de functie van: 

 

 

EXECUTIVE RESEARCHER (m/v) 

 

 

Inhoud: 

Als Executive Researcher ben je de vitale schakel in het zoekproces naar toptalent. Je gaat je 

verdiepen in jouw zoekopdracht waarbij je toegevoegde waarde er in bestaat de 

verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Je bepaalt de rekruteringsstrategie en slaagt 

erin via netwerking, database search, sourcing en direct search zowel markten als kandidaten 

in kaart te brengen. Je slaagt erin “toptalent” te identificeren en te benaderen op “executive” 

level. Via jouw commerciële ingesteldheid en overtuigingskracht, slag je er in afspraken te 

regelen tussen kandidaten en partners. Ook ondersteun je de consultant in zijn/haar 

administratie en communicatie met de klant. Als Executive Researcher kan je na verloop van 

tijd doorgroeien naar Consultant. 

 

Profiel: 

Je bent universitair geschoold. Aanvullende managementopleidingen worden ten zeerste 

gewaardeerd. Je hebt interesse in het Belgische bedrijfsleven. Gedrevenheid, een 

ondernemende instelling, zin voor kwaliteit en service bevestigen dat je een spilfiguur kan 

worden binnen onze Research afdeling.  

 

Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden die je toelaten om contacten op 

hoog niveau met zowel klanten als kandidaten te leggen. Een perfecte kennis van het 

Nederlands is een vereiste. Bijkomende talenkennis is een voordeel. 

 

 

 

 



 
 

 

Aanbod: 

Je maakt deel uit van een gedreven en professionele groep, met sterke ambities in het HR-

domein, wat zich de voorbije jaren vertaald heeft in een klantengroep van middelgrote en 

grote ondernemingen om fier op te zijn.  

 

 

Interesse? 

“Altior powered by you?” Ben je een gedreven, ondernemende young professional met 

ambitie in executive search? Word je aangesproken door het leren kennen van bedrijven en 

mensen. Halen strakke deadlines en ambitieuze doelstellingen het beste in jou naar boven? 

Dan kan ook jij deel uit maken van ons Altior-team! 

  

Ga je samen met ons deze uitdaging aan? Bezorg ons dan jouw  CV via e-mail: info@altior.be 

t.a.v. Bea Caenepeel, Partner. 
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