De visie en missie van Hura is helder.
We willen dé geprefereerde HR partner zijn voor alle
individuen en organisaties in de regio, die in co-creatie,
medewerkers, teams én organisaties steeds verder in
hun ontwikkeling brengen!

Om onze missie elke dag opnieuw waar te maken, hebben we een sterk team van HR
professionals in talentmanagement en outplacement in de startblokken staan, die
steevast vertrekken vanuit onze kernwaarden: Aandacht ,authentiek, waardevol,
wendbaar, verbinding, ontwikkeling.

Talent zoekt talent!

HR CONSULTANT
TALENTMANAGEMENT

met focus op assessment- en development centers

JE OPDRACHT
Je bent een meerwaarde voor ons talentteam door je expertise en ervaring in HR en meer bepaald in
selectie. Je neemt opdrachten van assessment en development centers voor je rekening waarbij je je
volledig inleeft in de context van de functie en de organisatie van de klant.
Vervolgens maak jij de juiste inschatting van de kwaliteiten, competenties, persoonlijkheid en motivatie
van de deelnemer en beoordeel je de fit met de functie én de organisatie. Ook maak je een inschatting
van het ontwikkelingspotentieel van de deelnemer. Daarbij maak je gebruik van diverse professionele
tools en je sterke analytische vaardigheden.
Je maakt heldere en onderbouwde conclusies welke je schriftelijk en mondeling rapporteert. Zo kan
de klant vertrouwen op een kwalitatief en objectief advies. Kortom, je bent een betrouwbaar klankbord
en waardevolle gesprekspartner doorheen de ganse procedure.
Naargelang je ervaring en interesse word je betrokken in opdrachten m.b.t. coaching (individueel en
team) en opleiding. Je mag rekenen op de nodige opleiding en begeleiding om deze opdrachten op een
professionele manier in te vullen.

INTERESSE?

HR CONSULTANT
TALENTMANAGEMENT

met focus op assessment- en development centers

JE PROFIEL

ONS AANBOD
AANBOD
ONS

Je hebt een ruime ervaring met
assessment- en development centers
en minimum 5 jaar ervaring in HR als
professional, coach of adviseur
Je vindt het fijn om mensen te
doorgronden en hun kwaliteiten juist in te
schatten
Je kan helder en kwaliteitsvol rapporteren,
zowel mondeling als schriftelijk.
Een goede kennis van de Engelse taal is
zeker een pluspunt
Je kiest bewust voor een consultancy rol
waarbij je graag meebouwt aan hechte
klantenrelaties en zorgt voor een
oplossing op maat van elke klant
Je bezit minimaal een bachelor diploma of
gelijkwaardig door ervaring
Je woont in en bent goed vertrouwd met
onze regio (provincie Antwerpen)

Een zeer gevarieerde voltijdse of 4/5e
tewerkstelling waarin je zelf veel meerwaarde
kan brengen voor klant en deelnemer
Je komt terecht in een warm, gelijkgestemd
en collegiaal team waarin veel expertise
aanwezig is en waar mensen centraal staan
Veel ruimte voor autonomie en eigen inbreng,
je kan daarnaast rekenen op je collega’s,
ervaren HR professionals met een brede waaier
aan expertise
Een marktconforme verloning met
bedrijfswagen en diverse extra legale voordelen

Ben jij het talent dat wij zoeken?
Solliciteren kan door je cv én motivatiebrief via
mail door te sturen t.a.v. Elke Van Boxel via
elkevb@hura.be.
Je reactie wordt vertrouwelijk behandeld.

