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Rekruteringsspecialist Consellt verovert
Vlaanderen met getalenteerde sales people

en dat gaf me vertrouwen in Con
sellt. Terecht, want nu ben ik sales
manager voor Zuid-Frankrijk voor
weverij Jules Clarysse in Pittem.”
Voor Jan Ingelbeen van Consellt
was het van in het begin duidelijk
dat Jens Vande Maele niet lang
zou rondlopen als een “vrij man”.
“Voor een salesfunctie zijn talen
kennis en internationale ervaring
troeven waarnaar bedrijven con
tinu op zoek zijn. Commerciële
talenten zijn enorm gegeerd op
de krappe arbeidsmarkt van van
daag.” Bernard en Luc Clarysse
van weverij Jules Clarysse be
vestigen dat goede medewerkers
vinden vandaag de dag maatwerk
is geworden. “Je kan niet naar de
supermarkt gaan en een sterke
arbeidskracht uit de rekken pluk
ken. Een gespecialiseerd bedrijf
zoals Consellt is meer dan wel
kom in dat verhaal.”
Vijf maanden na de Talent Show
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B

edrijfsleiders zijn anno
2007 dag en nacht op
zoek naar “sales people”
met talent en groei
potentieel. Rekruteringsspecialist
Consellt uit Roeselare maakte er
zijn slogan van en het bleef niet bij
mooie woorden. Het jonge bedrijf
pakte op 4 oktober 2006 uit met
een opmerkelijk lanceringsevent
in Roeselare. Gedelegeerd be
stuurders Nathalie Christiaens en
Jan Ingelbeen nodigden meer dan
300 bedrijven uit op een Talent
Show met Jobat als mediapart
ner. Sales talent Jens Vande Maele
vond letterlijk en figuurlijk de job
van zijn dromen op de catwalk.
“Onze cv’s werden aan de aanwe
zige bedrijven gepresenteerd op
twee grote schermen’’, zegt Jens
Vande Maele. “De Talent Show
was een bijzonder originele ma
nier van solliciteren. Het event
zat in een professioneel kleedje

“Boeiende jobs voor commerciële talenten’’

Gedelegeerd bestuurder Consellt
Jan Ingelbeen nodigde meer dan
300 bedrijven uit op een Talent
Show.

Overhandiging reischeque voor Jens Vande Maele door Janni Van
Overstraeten. Achteraan v.l.n.r. Jan Ingelbeen, Bernard en Luc Clarysse.

van Consellt raast het bedrijf als
een sneltrein door Vlaanderen.
“We hebben kantoren in Roesela
re, Brugge, Gent en Wemmel. Dit
jaar opent Consellt ook de deuren
in Antwerpen, Hasselt, Kortrijk,
Leuven en Mechelen. Jobat is een
belangrijke partner voor ons in
die aanpak”, legt Jan Ingelbeen uit
die Jens Vande Maele samen met
Janni Van Overstraeten van Jobat
ging opzoeken bij weverij Jules
Clarysse in Pittem. “De  eerste
Sales manager Jens Vande Maele
werknemer die in dienst zou tre
is blij dat Jobat hem en zijn nieuwe
den bij een klant van Consellt,
werkgever in de bloemetjes heeft gezet. kreeg van Jobat een reischeque
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Als solliciteren een kunst is dan is talent opsporen dat zeker
ook. Consellt nam die stelling behoorlijk letterlijk tijdens het
lanceringsevent van de specialist in “sales people”. Werkzoekenden
met talent presenteerden zich aan honderden bedrijven op de
catwalk tijdens de Talent Show in Roeselare. “Origineel aangepakt
en verpakt in een professioneel kleedje’’, zegt Jens Vande Maele die
na de Talent Show van Consellt door weverij Jules Clarysse uit
Pittem werd aangeworven als Sales Manager Zuid-Frankrijk.

van Neckermann ter waarde
van 400 euro cadeau voor een
Europese bestemming naar keuze.
Consellt zal in mei ook aanwezig
zijn op Career Launch in Gent,
een organisatie van Jobat”, aldus
Janni Van Overstraete.
Sales manager Jens Vande Maele
is blij dat Jobat hem en zijn nieu
we werkgever in de bloemetjes
heeft gezet. “Ik wil naar de zon’’,
klinkt het. “Verlof? Dat komt wel
in orde. Het belangrijkste is dat
ik me goed voel bij weverij Jules
Clarysse, een bedrijf waar ik de
kans krijg om te groeien.”

