
Zin om deze uitdaging aan 
te gaan?
Stuur je profiel naar hr@
basalte.be en join us!

Plaats tewerkstelling
Fraterstraat 37b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

Recruiter
Spontaan, enthousiast en een echte team player

Bob Manders architecture - Thomas De Bruyne

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Innovatieve lichtschakelaars, 
exclusieve luidsprekers en zelfs een eigen designapp: Basalte Home. Met de lichtste 
aanraking activeer je de gewenste sfeer in huis. Muziek vult de kamer, de ideale 
temperatuur staat ingesteld en de gordijnen sluiten. Een knap staaltje technologie 
dat bij Basalte voorzien wordt van een gouden designrandje. Tot in de fijnste details 
ontworpen en met de hand gemaakt: puur Belgisch vakmanschap! 

Eenvoud, transparantie, focus en duurzaamheid. De vier pijlers van ons DNA die 
bepalen hoe we werken en communiceren. Het is ons doel om op deze manier een 
sterk internationaal designmerk voor slimme woningen uit te bouwen. Dankzij onze 
blijvende groei en ambitieuze mindset zijn we steeds op zoek naar getalenteerde 
professionals met de juiste motivatie.

When your values are clear to you, 
making decisions becomes easier

Roy E. Disney

In deze rol heb je de kans om... 

• het selectie- en rekruteringsbeleid als Basalte-ambassadeur uit te dragen. Dit 
zowel geschreven als gesproken, zowel online als offline. 

• samen met kandidaten op zoek te gaan naar de juiste match binnen de 
organisatie. 

• de kandidaat doorheen het volledige selectieproces te leiden. Proactieve 
opvolging is key! 

• een brede waaier aan profielen te rekruteren, van arbeiders tot burgerlijk 
ingenieurs. 

• ondersteuning te bieden aan het HR team op administratief vlak.
• mee te groeien met de organisatie. 
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Je bent verantwoordelijke voor...         

• het volledige rekruteringsproces. Je neemt taken zelfstandig op en groeit 
graag binnen een functie. Van adverteren over telefonische screening tot 
eerste gesprekken en assessments.

• een goede administratieve opvolging. Je bent een krak in documentatie en 
opvolging van bepaalde administratieve taken.  

• de terugkoppeling naar het team. Je werkt graag samen met een team en 
je beschikt over goede communicatievaardigheden om de stand van zaken 
in kaart te brengen.  

Voor deze functie heb je volgende sterktes nodig:

• Je bent enthousiast, gedreven en behaalt graag resultaat.
• Je bent goed in het opvolgen van taken en kan prioriteiten bewaken. 
• Je draagt ons verhaal en kan dit met enthousiasme overbrengen naar anderen. 
• Je hebt een ondernemende mindset en gaat graag proactief te werk. 
• Online connecteren en rekruteren heeft geen geheimen meer voor jou. 
• Je bent vlot aan de telefoon, empathisch en je bent in de mogelijkheid 

mensen gerust te stellen zonder je doelstelling uit het oog te verliezen. 
• Je hebt een aantal jaar ervaring in een gelijkaardige context. 

Ons aanbod:  

• Een marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen.
• Maaltijdcheques, eco-cheques, hospitalisatieverzekering, woon-

werkvergoeding en een collectieve bonus.
• Dit alles aangevuld met een cafetariaplan waarin tal van leuke voordelen 

zijn opgenomen! Denk hierbij aan een fietslease of extra vakantiedagen.
• Een aangename werkomgeving in een splinternieuw kantoorgebouw, 

uitgerust met allerlei coole snufjes.
• 32 vakantiedagen. 
• De nodige ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van de job. 
• Een fantastisch team van Basaltians!

Waarom deel uitmaken van ons team?

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Innovatieve lichtschakelaars, 
exclusieve luidsprekers en zelfs een eigen designapp: Basalte Home. Met de 
lichtste aanraking activeer je de gewenste sfeer in huis. Muziek vult de kamer, 
de ideale temperatuur staat ingesteld en de gordijnen sluiten. Een knap staaltje 
technologie dat bij Basalte voorzien wordt van een gouden designrandje. 
Tot in de fijnste details ontworpen en met de hand gemaakt. Puur Belgisch 
vakmanschap! 

Waarom Basalte?

Hier kan je impact genereren. 
Hier vinden we je belangrijk. 
Hier kunnen we groeien.

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen in ons team! 


