Goelen & Gaukema HR Partners, gevestigd te Vosselaar en Beringen, is als HR-adviesbureau sterk verankerd in
de Kempen en Limburg. Sinds 1994 bouwden we met heel wat lokale KMO’s en grotere ondernemingen, in zowel
de profit, non-profit als openbare sector, een stabiele vertrouwensrelatie uit als HR-business partner. Wervingen 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 alvast een kijkje op www.goelen.be
Om onze groei te versterken, verwelkomt ons team van 9 ervaren professionals graag een nieuwe collega (m/v):

Office Manager
3/5 of 4/5
Functie
Je ondersteunt onze consultants bij hun dagelijkse activiteiten. Binnen rekrutering ga je, in nauw overleg met de
consultants, via gepaste kanalen (database, LinkedIn, online media …) actief op zoek naar de juiste kandidaat. De
focus ligt hierbij op directie-, management- en bediendenniveau.
Daarnaast sta je, samen met je collega, in voor de volledige praktische organisatie, administratie en opvolging
van onze assessments. Zo bereid je mee de planning voor, nodig je kandidaten uit, zorg je ervoor dat het
testmateriaal up-to-date blijft en begeleid je de kandidaten gedurende de testafnames.
Hands-on als je bent, spring je ook bij in diverse andere zaken: up-to-date houden van onze website, online media
postings, nalezen van rapporten, enz. Aan afwisseling en uitdaging dan ook geen gebrek!

Profiel
• Je genoot een relevante hogere opleiding en hebt bij voorkeur al een eerste werkervaring.
• Interesse in ons HR-werkveld is een must. Indien je ervaring hebt met testafnames of opleidingen is dit
zeker een pluspunt.
• Maturiteit, integriteit en discretie typeren je aanpak. Je bent weliswaar ook een zelfstandige en
initiatiefrijke collega, met humor en aandacht voor kwaliteit en overzicht, ook in drukke
omstandigheden.

Aanbod
Vanuit ons kantoor in Vosselaar werk je voor uiteenlopende bedrijven en organisaties in de Kempen en NoordLimburg. Hierdoor biedt elke dag weer wat nieuws. 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 dan weer de basis van onze
cultuur en succes. We streven naar een goede work-life balans in een filevrije omgeving, zowel we een 3/5 als
4/5 invulling is bespreekbaar. Voor de continuïteit van onze activiteiten is werken op woensdag (voormiddag)
wel aangewezen.

Interesse?
Stuur dan je kandidatuur naar pieter@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Voor meer informatie kan je ons
contacteren op 014 61 57 87. Discretie wordt verzekerd!

