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 en daarom zoekt Jet Import:

HR Recruiter

Functie
Als HR Recruiter werk je samen met de HR Business Partner in de zoektocht naar topkandidaten met het Jet Import
DNA.
Je zal instaan voor:
• Het opstellen en online zetten van de vacatureteksten.
• Het bepalen van de rekruteringskanalen.
• De contacten en opvolging met onze externe rekruteringspartners.
• Het beheren van de instroom aan kandidaten.
• Het afnemen van sollicitatiegesprekken, zowel telefonisch als face to face.
• Het voorstellen van de kandidaat door middel van een gestructureerd rapport.
• Het verder coördineren en opvolgen van de selectieprocedure tot de voltooiing van het selectieproces.
• De nodige follow up na de finale plaatsing in samenwerking met de departementshoofden.
Werkregime is bespreekbaar.

Jouw profiel
We willen graag een HR Recruiter met een passie voor mensen, een commerciële drive én oog voor talent.
Daarnaast:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb je een Masterdiploma.
Heb je een bewezen trackrecord in commercial business, zijnde in sales en/of management.
Heb je minimum een eerste succesvolle ervaring binnen rekrutering en selectie.
Ben je resultaatgericht, stressbestendig en voldoende assertief.
Ben je administratief sterk en planmatig.
Ben je communicatief en druk je je vlot uit in zowel het Nederlands als het Frans.
Kan je overweg met MS Office.
Search je als de beste op Linkedin en andere jobboards.
Ben je flexibel om ook na de kantooruren kandidaten te zien.
Word je gelukkig wanneer je samen met de hiring manager dé juiste kandidaat aan boord haalt, net als een
verkoper die weer een tevreden klant bij heeft.
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.

