
11/09/2020
Account Manager Food Talents (detachering van slagers) - Nationaal,

House of Talents (H/F/X)
ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1817011

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recrutement et sélection

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

Lieu(x) de travail : • ANVERS [PROVINCE]

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Ga je de uitdaging aan om binnen een ambitieuze
organisatie jouw top-job te starten? Are you a warrior…

House of Talents is een HR dienstengroep die 10 bedrijven
groepeert, gespecialiseerd in knelpuntprofielen: Sales
Talents, Care Talents, Financial Talents, Executive Talents,
HR Talents, Food Talents, ICT Talents, Science Talents,
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Technical Talents en Engi Talents. Onze
gemeenschappelijke noemers zijn specialisatie, expertise,
innovatie en klantgerichtheid.

We bieden - per vakspecialisatie - HR diensten aan: werving
& selectie, projectsourcing, interim management,
uitzendarbeid, assessment & development centers en HR
Consultancy.

Elk bedrijf heeft zijn eigen identiteit en werkt binnen zijn
eigen knelpuntberoep, maar we delen hetzelfde DNA: We
zijn open & communicatieve doorzetters die kicken op
resultaat én kwaliteit, die houden van een gezonde dosis
FUN op het werk. We’re united in the War for Talents!

Food Talents (voordien BTS Food) is een uitzend- en
detacheringskantoor gespecialiseerd in het plaatsen van
ervaren en gediplomeerd personeel voor de beenhouwerij.
We zijn als enige gespecialiseerd in dit vakgebied en reeds
meer dan 15 jaar actief. Food Talents stelt wekelijks meer
dan 400 beenhouwers en verko(o)p(st)ers te werk over heel
België.

Ter versterking van het team van Food Talents, zoeken we
een Account Manager voor het verder uitbouwen en
commercialiseren van de detacheringsdiensten van Food
Talents, en dit nationaal.

Jouw verantwoordelijkheden:

Sales:

• Je brengt de markt in kaart, rekening houdend met
regionale en sectoriële segmentatie;

• Je focust op new business: het benaderen van
prospecten;

• Je beheert de accounts: een goede lange termijn relatie
opbouwen met ons bestaand cliënteel en deze relatie
verdiepen en verankeren via up- en cross-selling.

Rekrutering :

• Je gaat constant op zoek naar de beste beenhouwers
en/of verkopers met slagers specialisatie;

• Je screent en test deze kandidaten en volgt ze verder op;
je adviseert ze in hun keuze voor een nieuwe professionele
uitdaging.

• Je beheert en stuurt je eigen team van beenhouwers aan.

Planning:

• Je coördineert alle aanvragen voor personeel op
wekelijkse basis;

• Je matcht de beschikbare beenhouwers aan de
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aanvragen;

• Je overlegt en werkt nauw samen met je rechtstreekse
collega’s of verantwoordelijke dienst;

• Je brieft de administratief verantwoordelijke m.b.t. opmaak
contracten;

• Je zorgt ervoor dat elke klant een kwalitatieve oplossing
krijgt voor zijn vraag.

Permanentie :

• Je bent het eerste aanspreekpunt m.b.t. vragen van
klanten, vragen van beenhouwers. Je zoekt zelf het
antwoord, of speelt door naar de verantwoordelijke diensten;

• Je zoekt korte termijnoplossingen voor dagdagelijkse
issues;

• Voor alle payroll- en sociaal-juridische vragen kan je
beroepen op je administratieve collega.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable recrutement et sélection

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je kunt een relevante werkervaring voorleggen als
recruitment of sales consultant binnen de detachering van
arbeidersprofielen

• Je hebt ervaring in de HR wereld en/of een grote affiniteit
– kennis van de vleesindustrie of voedingssector;

• Je bent een planmatige doener, die houdt van veel
menselijke contacten;

• Je bent een goalgetter en een ondernemer, die zijn/haar
specialisatie (detacheringsmarkt) wil laten boomen!

• Je bent resultaatgericht, gaat geen uitdaging uit de weg en
weet voor elk probleem een oplossing;

• Je bent stressbestendig en nauwkeurig;

• Je bent een teamplayer die past in een dynamische ploeg;

• Je werkt aan een lange termijn relatie met je klanten en je
beenhouwers;

• Je weet mensen te motiveren en te overtuigen;
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• Je bent no-nonsense en houdt van korte
communicatielijnen;

• Ondernemingszin, een neus hebben voor zaken en
autonoom kunnen werken zijn onontbeerlijke kwaliteiten.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1817011-inline.html?cid=Partner_LeForem
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