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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.

Functie:
• Jouw hoofdtaak bestaat uit het beheren van rekruteringsopdrachten met de focus op netwerkingsactiviteiten waarbij de 

doelgroep in kaart wordt gebracht, wordt benaderd en verder opgevolgd. Afhankelijk van het aantal opdrachten word je ad hoc 
bijgestaan door een of meerdere collega’s en verzorg je de coördinatie van de verschillende projecten.

• Daarnaast sta je ook in voor uiteenlopende ondersteunende taken, zoals de contacten met het publicatieagentschap en de 
social media, het opvolgen van de jobsites, het opmaken en corrigeren van teksten, het dossier- en agendabeheer, sporadisch 
vertaalwerk, enz.

• Je adviseert de zaakvoerder omtrent markttendensen, nieuwe rekruteringstools, partnerships, …

Profiel:
• Hogere opleiding (richting talen, HR, office management, …).
• Gewoon om zelfstandig te functioneren als Management Assistant, HR Medewerker, Office Manager,…
• Ervaring in rekrutering en het werken met de verschillende social media.
• Sterk in schriftelijke communicatie (zowel in het NL als het FR).
• In staat om wervende advertentieteksten op te maken en/of te finetunen. Kennis van SEO vormt hierbij een pluspunt.
• Betrokken, plichtsbewust, gestructureerd, accuraat en discreet.
• Wederzijdse flexibiliteit qua werkuren met een gegarandeerde beschikbaarheid van gemiddeld 20 à 24u/week.

Aanbod:
• Interne opleiding.
• Grote mate van zelfstandigheid en inspraak.
• Flexibele invulling van de werkuren.
• Contract op zelfstandige basis.

AULI spitst zich al tientallen jaren toe op het afstemmen van het 
menselijk kapitaal op de businessomgeving. Onze dagelijkse 
activiteiten bestaan uit assessments, rekrutering & selectie, coaching, 
doorlichting en optimalisatie van organisaties, team development,… 

Ons motto “system thinking in a world of emotions and 
perceptions” verwoordt perfect de missie en visie waarvoor wij 
garant staan!

Om onze kwalitatieve dienstverlening verder te ondersteunen zijn we op zoek naar een:

FREELANCE HR ASSISTANT (deeltijds) (REF. 2022/2070) 

Verantwoordelijk voor het rekruteringsluik


