Search & Selection is een gereputeerd rekruterings- en selectie-adviesbureau met
vestigingen in Antwerpen, Gent, Brussel, Lille (FR) en Breda (NL), gespecialiseerd in
selection, search, assessment, coaching en performance management.
Search & Selection verenigt 40 jaar marktervaring met een gepersonaliseerde
aanpak, een toekomstgerichte visie, een doorgedreven automatisering en
innovatieve tools en technieken. Het succes en de groei van Search & Selection zijn
gebaseerd op een servicegericht langetermijn-partnership met de klanten (van
KMO’s tot GO’s en publieke organisaties) en het persoonlijk engagement van iedere
medewerker.
Voor het kantoor in Gent wordt op korte termijn uitgekeken naar een (m/v):
(JUNIOR) SELECTIEPSYCHOLOOG

Functie
Je verzorgt enerzijds de assessment centers en anderzijds begeleid je aanwervingprocedures bij
klanten in de privé - en publieke sector. Je levert een sterke bijdrage aan de continue groei van
de cel Assessment & Development Centers binnen Search & Selection en ondersteunt verder de
realisatie van diverse HR-projecten.

Profiel
Je hebt een masterdiploma in de richting bedrijfspsychologie, organisatiepsychologie, klinische
psychologie, pedagogische wetenschappen, human resources management, sociologie of
gelijkaardig. Je bent een starter of hebt een eerste werkervaring. Het evalueren en ‘ontdekken’
van talent is je drijfveer bij het vervullen van je opdracht. Je gaat iedere keer opnieuw voor het
beste resultaat. Je voornaamste professionele kenmerken zijn klantgerichtheid, analytisch inzicht
en meer dan middelmatige communicatieve en organisatorische vaardigheden.
Stressbestendigheid is een vanzelfsprekendheid. Je hebt een vlotte pen in het Nederlands en bij
voorkeur ook in het Engels of Frans. Word en Excel zijn vertrouwde tools voor je. Je woont in de
regio Gent.

Aanbod
Search & Selection biedt gemotiveerde medewerkers een loopbaan met perspectieven op
professionele en persoonlijke ontplooiing. Beroepsethiek, kwaliteit en geloof in eigen kunnen
bepalen onze bedrijfscultuur waarin elk individu zijn/haar stempel zet op de doeltreffendheid van
het geheel. Daarnaast kan je rekenen op een aantrekkelijk salaris met diverse extralegale
voordelen.

Hoe reageren?
GEINTERESSEERDEN SOLLICITEREN BIJ VOORKEUR ONLINE. Gebruik hiervoor de
knoppen kort solliciteren of uitgebreid solliciteren. Profileer uzelf op de skills en competenties
die borg staan voor succes in de functie.
Uw consultant is:
Myra Vandekerckhove
m.vandekerckhove@searchselection.com

