
AULI staat garant voor vastberadenheid en kwalitatieve 

dienstverlening, en spitst zich toe op zijn corebusiness: 

het afstemmen van het menselijk kapitaal op de 

businessomgeving. Onze waarden: objectiviteit, helderheid, 

vastberadenheid en uitmuntendheid. 

INTEGRALE AANPAK
We geloven rotsvast in een integrale aanpak van het menselijk 

kapitaal in relatie tot de markt, strategie en processen. 

We nemen daarbij de rol en het engagement op van een 

procesbegeleider die de oplossingen mee implementeert.

KENNIS EN EXPERTISE
Als Business Consultants hebben we een ruime kennis 

en expertise in diverse sectoren. Hierdoor kunnen we 

het speci� eke van een bepaalde sector haarscherp 

objectiveren en in kaart brengen. Dit vertalen we dan naar 

passende organisatievormen, werkstructuren, systemen en 

competenties.

Onze dagelijkse activiteiten bestaan uit assessments, rekrutering & selectie, coaching, doorlichting en optimalisatie van 

organisaties, team development,…

PARTNERSHIP
Deze brede waaier aan activiteiten laat ons toe om een LT-partnership aan te gaan met onze klanten voor wie we ons steeds 

opnieuw engageren. Dit blijft ons leitmotiv. 

In het kader van onze verdere groei zoeken we meerdere (m/v):

• Je hebt een ruime bedrijfservaring van een 10-tal jaar.

• Je bent een entrepreneur die alert is voor zakelijke opportuniteiten en die zijn klantenportefeuille structureel 

weet uit te bouwen en te beheren.

• Je hebt ervaring in de HR-gerelateerde wereld (consultancy, interim, training, media, …).

• Je wilt verder evolueren als volwaardige gesprekspartner van ondernemers.

• Je hebt interesse om je op termijn te verankeren om zo je eigen toekomst mee uit te tekenen.

• Je bent no-nonsense en je zoekt een evenwicht tussen fun, professionele uitdaging en expertise.

Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je met vermelding van de referentie via www.auli.be.
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YOU CAN’T CONTROL LUCK

BUT YOU CAN CONTROL 
THE WAY YOU MAKE CHOICES


