
 
SENIOR RESEARCH & REKRUTERINGSMEDEWERKER – PART TIME 

 
COMPANY 

 
ADD VALUE (opgericht in 2000) is een executive search kantoor met een brede en gediversifieerde 
klantenportefeuille in België en Luxembourg.  
 
Het kantoor staat gekend als sterke groeier in de sector en geniet een uitstekende reputatie qua 
kwaliteit van zijn service.  Het kantoor is Certified Member van Federgon. Maak kennis met onze 
waarden, onze diensten, onze consultants en een selectie van onze tevreden klanten op 
www.addvalue.eu  
 
ADD VALUE is gestructureerd als een partnership, met 4 business units. Voor een van die business 
units, met vooral gespecialiseerde executive searchopdrachten in de sectoren legal, real estate, 
sales & marketing,  zijn wij op zoek naar een 
 

SENIOR RESEARCH & REKRUTERINGSMEDEWERKER  
3-TALIG N/F/E – GOEDE ALGEMENE KENNIS – PART TIME – STERK AAN DE TELEFOON 

 

POSITION  
 
De senior research & rekruteringsmedewerker ondersteunt de partner in het zoeken, evalueren en 
contacteren van geschikte kandidaten voor de erg gespecialiseerde functies bij de klanten.  Dit 
houdt in :  

 telefonische contacten hebben met professionals op midden en hoger kaderniveau.  

 op een aangename en effectieve manier in een beknopt telefonisch interview een accuraat 
beeld krijgen van het profiel van de kandidaat.  

 Als de kandidaat geschikt en geïnteresseerd blijkt een afspraak met de partner organiseren.  
 
Deze job vergt veel overleg en opzoekwerk,  en omvat zowel inhoudelijke, commerciële als 
operationele taken. Het uurrooster van 12 u/w is in overleg vast te leggen, doch zal in elk geval 2 x 
per week avondwerk tot 20 u omvatten. 

 
PROFILE  

EDUCATION:  
  
- Bachelor of master diploma; 
 
EXPERIENCE: 
 
- Een succesvolle achtergrond als directiesecretaresse, in HR, marketing, communicatie, sales 

support, ….  
- Sterke interesse in de business wereld  
- Goede persoonlijke organisatie, dmv het gebruik van tools als CRM en gebruikelijke office 

tools.  
- De functie staat zeker open voor actieve en dynamische 50+kandidaten 
 
COMPETENCES:  
 

Relations Organisation Individual 

Communicatievaardigheden 

Overtuigingskracht 

Klantgerichtheid 

 

Probleemoplossend vermogen 

Resultaatsgericht 

Kwaliteitsbewust 

Pro-activiteit 

Stressbestendig 

Autonomie 

Zelfontplooiing 

 

http://www.addvalue.eu/


 
 
LANGUAGES: 
 

 -  Nederlands of Frans moedertaal 
-  Uitstekende drietaligheid 

  

OFFER 

 
- Een deeltijdse functie a rato van 12 u/w; uurrooster in overleg vast te leggen 
- Een uitdagende functie in een groeiend en succesvol bedrijf 

 
 
CONTACT 

 
Stuur uw CV met motivatiebrief t.a.v. Stefaan DE CLERCQ naar info@addvalue.eu met vermelding 
van de referentie SDC – Senior Research & Rekruteringsmedewerker part time.   Add Value 
behandelt elke reactie binnen de 48 u en discreet.  
 
Voor meer informatie, contacteer Stefaan DE CLERCQ op 0495 165 025.  

 

mailto:info@addvalue.eu

