GVT Group of Logistics, met haar hoofdkantoor in Tilburg, wordt gevormd door
7 bedrijven en 2 specialismen; transport & logistiek en intermodale dienstverlening.
GVT Transport & Logistics in Tilburg, Alkmaar, Apeldoorn, Veendam en Willebroek
(BE) is gespecialiseerd in Benelux distributie en warehousing. Dagelijks zijn er zo’n
350 trucks onderweg en worden er ruim 5.000 zendingen geleverd. Vanuit de
Rotterdamse haven zijn er dagelijkse verbindingen met de twee binnenvaart terminals
en railterminal in Tilburg, dit is de toegang tot de logistieke hotspot als draaischijf voor
intermodaal vervoer naar Europa en China. GVT is een familiebedrijf en dat is overal
te merken. De sfeer is gemoedelijk en familiair. De directie is betrokken en de lijnen
zijn kort. GVT stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en biedt
kansen te groeien. GoodHabitz is één van de tools om te werken aan je eigen ontwikkeling. GVT hecht waarde aan moderne automatisering, HR-beleid van deze tijd en
professionaliteit door de organisatie heen. We zoeken, nieuwe medewerkers vanwege
de grote groei van de organisatie, over alle vestigingen en afdelingen heen.

LINKX HR ZOEKT VOOR GVT GROUP OF LOGISTICS:

CORPORATE RECRUITER
(CA. 24-32 UUR)
PROFESSIONELE ENERGIEKE COLLEGA

DE FUNCTIE
Je weet de juiste kandidaten in de markt te vinden en te enthousiasmeren voor GVT. Je maakt de juiste
match tussen de organisatiebehoefte en carrièrewensen van potentiële collega’s. Je bent het aanspreekpunt voor alle sollicitanten vanaf de eerste telefonische kennismaking tot het moment van indiensttreding en de daarbij behorende overdracht aan je HR collega’s. Je bent eigenaar van een gestroomlijnd recruitmentproces en houdt het overzicht in alle openstaande vacatures voor de gehele organisatie.
Het schrijven van pakkende vacatureteksten, het uitzetten van vacatures, regisseren van social media doe
je zelf met behulp van afdeling HR en Marketing. GVT beschikt over de recruitmentmodule van AFAS en
een moderne automatiseringsstructuur en modern beloningsbeleid.
JE PROFIEL
Je beschikt over Hbo werk – en denkniveau en je hebt enkele jaren werkervaring als intercedent of
recruiter. Je hebt oprechte interesse in de drijfveren van de ander. Vanzelfsprekend weet je je weg binnen
de juiste recruitmentkanalen en heb je een netwerk waarvan je gebruik kunt en wilt maken. Je beheerst
de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend en je bent creatief in het schrijven van teksten en in
woordkeuze. De professionele HR Support afdeling is er om samen het team te vormen.
JE SOLLICITATIE
LINK X HR begeleidt deze procedure. Graag ontvangen we je cv en motivatie via imke@linkxhr.nl.
Wil je eerst meer informatie? Imke Segers is hiervoor bereikbaar via 06 – 513 68 465. Je sollicitatie wordt
uiteraard vertrouwelijk behandeld.

imke@linkxhr.nl

linkxhr.nl

