Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 110 gemotiveerde medewerkers en een
sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats verworven
in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 143 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’ groei blijven
we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Onze groei vraagt naar een continue Talent Scouting & Talent Development en daarom zoekt Jet Import:

HR Officer

Functie
Als HR Officer zorg je mee voor de verdere professionalisering van de verschillende HR processen en werk je in
tandem met de HR Business Partner op diverse HR domeinen en –vraagstukken.
Je werkt op uiteenlopende “softe” HR gebieden, waarbij rekrutering en selectie de eerste focus is.
Je zal instaan voor :
•

•
•
•

Het talent sourcing proces van A tot Z; na het opstellen van een wervende vacaturetekst en de definiëring van
de juiste rekruteringsmethode, beheer je eveneens de instroom en sta je in voor de eerste selectie (zowel
telefonische screening als 1e interviews), waarbij je geschikte kandidaten vervolgens intern voorstelt en voor
hen het eerste aanspreekpunt blijft doorheen het volledige rekruteringsproces.
Het uitrollen van onze employer branding strategie
De verdere fine-tuning en coördinatie van het onboardingproces
Het ondersteunen van de HR-Business Partner en de leidinggevenden bij de implementatie van het
opleidingsplan en evaluatie van de medewerkers

Jouw profiel
Onze nieuwe collega combineert een passie voor mensen, met een commerciële drive én oog voor talent.
Daarnaast
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behaalde je een Master diploma in een economische of menswetenschappelijke richting.
Heb je een bewezen trackrecord in commercial business, nl. in sales en/of management.
Heb je een eerste succesvolle ervaring binnen rekrutering en selectie.
Ben je resultaatgericht, stressbestendig en voldoende assertief.
Ben je nieuwsgierig en creatief en hou je ervan om mee te denken in oplossingen.
Ben je positief ingesteld, flexibel, betrouwbaar en discreet.
Ben je communicatief en assertief en druk je je vlot uit in zowel het Nederlands als het Frans.
Ben je administratief sterk en planmatig.
Heb je ontzettend veel goesting om deel uit te maken van het Jet Import team!

Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename
werksfeer en bakken energie. We voorzien een volledig opleidingstraject zodat je alle facetten van ons bedrijf kan
zien en je vertrouwd geraakt met onze business. We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan alsook
ruimte voor initiatief binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden beloond met een aantrekkelijk
salaris, een smartphone en andere extralegale voordelen.

