RECRUITER (VAN BIJLESDOCENTEN)
HelloProf biedt via helloprof.com, bijleshuis.be en bijleshuis.nl toegang tot een netwerk
van privé-lesgevers voor studenten en volwassenen van elk niveau. De hoofdzetel is
gevestigd in Gent en onze lesgevers zijn actief over heel België en Nederland. We zijn
marktleider in Vlaanderen en Brussel, maar er is altijd ruimte voor groei. Bouw jij mee aan
onze dynamische scale-up? Je komt terecht in een jong en hecht team in het hart van
Gent.

Beschrijving
Als recruiter zoek je proactief naar getalenteerde studenten, docenten en professionals
die voldoen aan onze criteria om bijles te geven. Je maakt hiervoor gebruik van
verschillende Belgische en Nederlandse kanalen zoals o.a. jobsites, netwerken, sociale
media, en je bouwt een goede samenwerking op met studentenverenigingen en
universiteiten. Daarnaast leiden je creativiteit en ondernemingszin je naar nieuwe
manieren om potentiële lesgevers aan te spreken. Je positioneert HelloProf als de beste
bijbaan op de markt.
Je checkt de inkomende sollicitaties van bijlesdocenten dagelijks en selecteert de
geschikte profielen. Op basis van intakegesprekken met nieuwe potentiële lesgevers
bepaal je of ze de juiste achtergrond hebben om studenten te begeleiden. Je bouwt actief
je eigen netwerk en dat van HelloProf uit via sociale media.
Met je uitgebreide persoonlijke kennis van ons docentennetwerk ga je verder aan de slag
om de leerdoelen onze studenten te helpen bereiken. Je selecteert de meest geschikte
privédocent voor elke student op basis van zijn/haar noden, zowel inhoudelijk als
praktisch. Na de selectie volg je de begeleiding nauw op en sta je op regelmatige basis in
contact met zowel lesgever als student.

Wie we zoeken
We zoeken een enthousiaste en gedreven collega die vlot kan communiceren via telefoon
en e-mail, de nodige assertiviteit kan aanbrengen wanneer dit gepast is en over een
brede mensenkennis beschikt.
Verder beschik je over volgende competenties:
Je kan goed om met verantwoordelijkheid en zelfstandig werken, maar kan evengoed
functioneren in team
Je bent ondernemend van geest en je beschikt over een stevige portie creativiteit
Je bent resultaatgericht, en werkt op een gestructureerde en efficiënte manier.
Door je commerciële drive ga je net dat tikkeltje verder om de studenten en
bijlesdocenten tevreden te stellen
Een eerste ervaring in recruitment is een plus

Wat we aanbieden
Geen saaie corporate omgeving maar een dynamische scale-up in het bruisende Gent
De mogelijkheid tot 3 dagen per week thuiswerk
Een voltijdse functie met contract van onbepaalde duur
Een competitieve verloning met de courante extralegale voordelen: maaltijdcheques,
ecocheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, laptop, thuiswerkbonus,...
11 toffe collega's die erg uitkijken naar je komst! :-)
Lunch met bordspelletjes, spikeball & yoga, maandelijkse drinks, kickerpauzes,
teambuildingactiviteiten...
De mogelijkheid om een drijvende kracht te worden achter HelloProf en mee te
groeien tot een groter succesverhaal.

Word jij onze nieuwe collega?
Stuur dan je cv + motivatie naar geraldine@helloprof.com en wie weet tot binnenkort!

