
 

 

 
 
 
 
Goelen & Gaukema HR Partners, gevestigd te Beringen en Vosselaar, is als HR adviesbureau sterk verankerd in de Kempen. Sinds 
1994 bouwden we met heel wat lokale KMO’s en grotere ondernemingen, in zowel de profit, non-profit en openbare sector, een 
stabiele vertrouwensrelatie uit als HR business partner. Werving- & selectieprojecten, assessment & development centers, HR-
projecten en coaching zijn onze specialisatie. Mee ondernemen met onze klanten daar staan we voor, zowel strategisch als 
praktisch. Steeds met de focus op kwaliteit: professioneel, grondig en geëngageerd.  
Benieuwd naar meer? Neem zeker een kijkje op www.goelen.be.  
Om onze groei te versterken, verwelkomt ons team van 14 ervaren professionals graag een nieuwe collega:  
 
 
 

HR Business Developer 
Regio Limburg  

 
Als HR Business Developer treed je in dialoog met lokale HR verantwoordelijken, zaakvoerders, leidinggevenden,… in regio 
Limburg. Je analyseert hun behoefte en kijkt waar onze HR-dienstverlening eventueel voor hen een meerwaarde kan betekenen. 
Als gesprekspartner op niveau representeer je onze kwalitatieve en integere manier van werken. Via actieve netwerking, account 
management, prospectie en hedendaagse kanalen zoals LinkedIn, verbreed je jouw netwerk.  
 
 
Herken jij jezelf in volgend profiel? 
 

 Je bent een integere en betrouwbare gesprekspartner op B2B-niveau met een Master werk- en denkniveau. 
 Ervaring met dienstverlening en HR is een plus. Belangrijker voor ons zijn echter een gezond kritisch inzicht, 

aanpassingsvermogen en interesse in het werkveld. 
 Je beschikt over goede analysevaardigheden en een gezonde zin voor initiatief. 
 Netwerken en het opbouwen van nieuwe relaties vormen je drijfveren. 
 Overleg en dialoog zijn de speerpunten van je bedachtzame aanpak.  

 
Een job binnen Goelen & Gaukema HR Partners iets voor jou? 
Je komt in contact met erg diverse bedrijven, organisaties en mensen. Hierdoor biedt elke dag weer wat nieuws. We streven naar 
diepgaande lange termijn samenwerkingen wat ook mee onze cultuur vormgeeft. Teamwork staat bij ons voorop. Veelvuldig 
overleg, ruimte voor eigen input en een no-nonsense, hands-on aanpak typeren onze manier van werken. Een sterk 
samenhorigheidsgevoel, ervaren professionals en een mature werkomgeving vormen de basis van ons succes. Voor je 
inspanningen kan je uiteraard rekenen op een gebalanceerd vast verloningspakket. We streven naar een goede work-life balans 
en filevrij werken, zowel voltijds als deeltijds is bespreekbaar.  
 
 
Interesse? 
Stuur dan je kandidatuur naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Voor meer informatie kan je ons contacteren op 014 
61 57 87. Discretie wordt verzekerd!   
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