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CONSELLT

OP ZOEK NAAR
DE IDEALE KANDIDAAT
Goede medewerkers vormen het kloppend hart van een bedrijf, maar ze liggen
er ook niet voor het rapen. En met die schaarste wordt Consellt als rekruteringskantoor dagelijks geconfronteerd. Hoe ga je daar als recruiter mee om?
Het belang van employer branding
Gezien de arbeidskrapte is het belangrijk
om snel en correct feedback te geven aan
de kandidaat. Nog te vaak merken we dat
werkzoekenden gefrustreerd raken door te
lange procedures. Als HR-bedrijf moet je
dus op zoek naar de beste manier om te
communiceren met sollicitanten, zodat zij
zich goed (blijven) voelen bij de samen werking met jou als kantoor. Daarom zetten
wij sterk in op een vlotte opvolging, want
het is vaak de sollicitant die voor het bedrijf
kiest en niet omgekeerd.
Als één van de vele rekruteringskantoren
moet je eruit springen en gevonden
worden. Consellt richt zich daarom enkel
op salesprofielen en stemt zijn employer
branding hier volledig op af. Hierdoor
vinden deze profielen ons sneller en
kunnen wij hen ook gemakkelijker vinden
en begrijpen.

Visie en strategie van het bedrijf voorop
Bij de rekrutering van een salesprofiel
polsen wij steeds naar hun visie en de
mentaliteit die ze van een werkgever

Een verkoper moet immers de visie van het
bedrijf waarvoor hij werkt kunnen ver kopen en dat kan alleen als hij er zelf van
overtuigd is.
Een persoonlijke klik blijft een must
We evolueren naar een tijd waar ecommerce en persoonlijke verkoop in een
symbiose samenleven en elkaar aanvullen.
Die persoonlijke klik blijft een must voor elk
bedrijf.

verwachten. Ervaren verkopers hebben
hun voorkeuren en vaak is die inge steldheid ook de hoofdreden van hun
zoektocht. Wanneer het bedrijf waarvoor
ze werken bijvoorbeeld plots van koers
verandert, voelen ze zich er niet meer op
hun plaats en zoeken ze andere oorden op.

Door de klassieke rekrutering te combi neren met jarenlange ervaring, innovatieve
technieken en een kritisch beleid draait
Consellt als een geoliede machine die zijn
tanden in elke vacature zet en telkens de
juiste kandidaat weet aan te brengen. Het
vaste team van gepassioneerde HRspecialisten maakt van Consellt dan ook
een betrouwbare partner op wie u kunt
bouwen.
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