
Functieomschrijving Call Center/Tele Recruiting

Ben jij op zoek naar een functie waarin je zowel je gedrevenheid, ambitie als zin voor avontuur kan
inzetten? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor deze functie!
Wij zijn op zoek naar medewerkers die op termijn carrière willen maken in Malta.
Je krijgt een opleiding in België ( 1 tot 5 maanden ) en daarna vertrek je.
Wat houdt jouw functie juist in:
- Je contacteert kandidaten, vult dossiers aan en maakt afspraken voor onze consultants.
- Je contacteert bedrijven en peilt naar hun behoefte op vlak van rekrutering & selectie.
- Je maakt afspraken voor onze accountmanagers.

Vereisten:
- Commercieel en avontuurlijk
- Gedreven, communicatief sterk & zelfstandig
- Analytisch
- NL: vloeiend
- FR-Eng is een pluspunt
- Office pakket

Aanbod:
Een functie die zowel het carrièrebeest als de ontdekkingsreiziger in je wakker maakt. Na een
inwerkperiode krijg je een vast contract met een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een
bonussysteem.
Vakantieperiodes tijdens bouwverlof en kerstvakantie.
Komt de ambitieuze avonturier in je naar boven?
Geef ons dan snel een seintje, we verwelkomen je graag op ons kantoor!
zaventem@letswork.be



Functieomschrijving Administratie

Ben jij op zoek naar een functie waarin je zowel je gedrevenheid, ambitie als zin voor avontuur kan
inzetten? Dan ben jij de geknipte kandidaat voor deze functie!
Wij zijn op zoek naar medewerkers die op termijn carrière willen maken in Malta.
Je krijgt een opleiding in België ( 1 tot 5 maanden ) en daarna vertrek je.
Wat houdt jouw functie juist in:
– Je verwerkt de binnenkomende contracten, prestaties en staat in voor de facturatie.
– Je geeft alle informatie netjes in ons CRM systeem.
– Je volgt klachten nauwgezet op.

Vereisten:
- Sterk administratief en avontuurlijk
- Sterk analytisch, cijfermatig inzicht en gestructureerd
- NL vloeiend
- FR-Eng: kennis is een pluspunt

Aanbod:
Een functie die zowel het carrièrebeest als de ontdekkingsreiziger in je wakker maakt. Na een
inwerkperiode krijg je een vast contract met een aantrekkelijk salaris, aangevuld met een
bonussysteem.
Vakantieperiodes tijdens bouwverlof en kerstvakantie.
Komt de ambitieuze avonturier in je naar boven?
Geef ons dan snel een seintje, we verwelkomen je graag op ons kantoor!
zaventem@letswork.be


