
 

VACATURE HR EN REKRUTERING V/M/X 

                                                                                                      
Om mee de wereld te veranderen zoekt 
Strategies and Leaders (S&L) een 
medewerker HR en Rekrutering om ons team van 
consultants te ondersteunen zodat S&L nog meer 
bedrijven en organisaties kan helpen om hun impact te 
vergroten.  
 
 
 
 
 
 

Je bent geboeid door maatschappelijke verandering en kan aarden in een jonge, groeiende organisatie. Strategies 

and Leaders is een coöperatief strategisch adviesbureau dat bestaat uit een team van meer dan 25 sociale 

ondernemers met een stevig engagement. Strategies and Leaders werkt namelijk enkel voor organisaties en 

bedrijven die een betere wereld als missie hebben. 

 

JE TAKENPAKKET 

Ja, wat zoeken we eigenlijk?  

Iemand die niet in 1 hokje te plaatsen is. Iemand die snel kan schakelen en iemand met pit. Een Doenker. 

Iemand die het eerste gezicht is voor potentiële nieuwe medewerkers, hen actief opzoekt en verleidt. 

Iemand die onze cultuur en missie uitademt. Iemand die onze recrutering, onboarding en opleidingsbeleid 

naar een hoger niveau tilt.  

Jouw takenpakket ziet er min of meer zo uit:  

• Je brengt nieuwe potentiële medewerkers voor S&L in kaart. Hiervoor gebruik je zowel een 

aantal vaste criteria, maar ook je intuïtie en je hart. En uiteraard doe je beroep op de ervaring en 

het netwerk van de huidige medewerkers. 

• Je legt actief contact met hen en gaat met hen in gesprek. Onze Why, How en What zijn super 

sterk. Jij slaagt er in die zeer overtuigend te brengen. 

• Je stelt vacatures op en zorgt voor de verspreiding. Je bent creatief in het vinden van nieuwe 

kanalen en verspreidingsmogelijkheden. 

• Je werkt samen met onze marketeer aan een opstart van onze employer branding. 

• Je behoudt het overzicht van de vele vacatures, kandidaten en gesprekken.  

• Jij voert de eerste gesprekken. 

• Je staat in voor het testen van potentiële kandidaten op kennis, ervaring, talent en 

persoonlijkheid. 

• Je plant de afspraken met kandidaten in en betrekt hier andere medewerkers bij. 

• Je staat samen met de vennoten in voor de onboarding. Je optimaliseert en bewaakt ook vooral 

het vlot onboardingproces.  

• Je organiseert de interne opleiding voor nieuwe medewerkers 

• Jij houdt het overzicht van de vele talenten in de organisatie en voelt mee waar er nieuwe 

profielen voor nodig zullen zijn . Je werkt samen met de collega verantwoordelijk voor “groei en 

ontwikkeling” in het versterken van onze gezamenlijke talenten. 

 

 

 

 

 

 



 

JE PROFIELVEREISTEN 

▪ Je hebt minstens 3 jaar ervaring in “HR”, in het bijzonder met het pro-actief recruteren van 

talent.  

▪ Ervaring in opleiding van medewerkers en/of onboarding zijn een sterke meerwaarde 

▪ Je hebt minstens 3 jaar ervaring in werving en selectie 

▪ Je bent gebeten door mensen en talenten. 

▪ Je bent sterk in overtuigen. Een vlotte babbel. 

▪ Je bent een Doenker. 

▪ Je bent persoonlijk goed georganiseerd.  

▪ Je bent graag actief op sociale media. 

▪ Je bent snel, flexibel en wendbaar.   

▪ Je deed al minstens één poging om de wereld te veranderen. 

 

JE CONTRACT EN WERKOMGEVING 

S&L BIEDT 

▪ Een uitdagende job in een snel groeiende werkerscoöperatie, waarin je blijft bijleren. 

▪ Een hecht team met een open geest waarin we elkaar zoveel mogelijk ondersteunen. 

▪ Een vrie wijs kantoor in Gent en Brussel.  

▪ Een vast contract voor onbepaalde duur voor een 4/5e tewerkstelling, ander werkregime bespreekbaar.  

 

S&L VRAAGT 

▪ Onze missie en waarden te onderschrijven. 

▪ Gevoel voor humor 

▪ Flexibiliteit 

▪ Gek van mensen  

▪ Snelle beschikbaarheid  

ONZE MISSIE EN PRINCIPES 

We dagen uit richting systemische verandering 

Wij willen de wereld veranderen. En willen samen met de klant dichter bij de systemische verandering komen die 
hiervoor nodig is. We zijn partners in crime met onze klanten. Samen met hen willen we hun positieve impact op 
de wereld drastisch vergroten. Ook als dit betekent dat ze grondig en duurzaam moeten veranderen als 
organisatie/bedrijf. To change the world.  

Inside out en outside in 

Door onze eigen ervaring en expertise in te brengen leggen we linken of blinde vlekken bloot bij de klant. We zijn 
bovendien overtuigd dat hun perspectief, wijsheid, kracht en vaardigheden als organisatie of bedrijf de sleutel tot 
succes is in het bepalen en uitvoeren van een nieuwe strategie. Vaak zijn heel wat van de antwoorden al aanwezig.  
Meerdere ogen brengt diepteperspectief 
Wij zijn een multidisciplinair team en doen vaak beroep op de expertise en ervaring van onze collega’s in het team. 
Zo kijken we met verschillende ogen naar het vraagstuk van de klant. Dat werkt verrijkend. Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder. 

 

PROCEDURE 

Heb je er zin in en voldoe je aan het profiel? Dan zijn wij erg benieuwd naar je CV en motivatiebrief. Je stuurt deze 

naar Jobs@strategiesandleaders.com met vermelding van “Vacature Talent Hunter & Manager“. 

 

We moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit- en 

expressie, etnisch culturele achtergrond, … . Wij zoeken naar diversiteit in ons team en zien dit als een 

meerwaarde.  


