
 
 

Jouw rol 

• Je wordt onze expertcollega inzake trends binnen digitale 

marketing, social media en post-covid relatiebeheer. 

• Je toont sterke interesse in onze HR activiteiten en wil deze 

specifieke vaardigheden zelf beter begrijpen en onder de knie 

krijgen.  

• Deelnemen aan de assessment en development centers en hier een 

actieve rol in opnemen, vind je een aangename afwisseling samen 

met het marketing en commercieel gerichte werk. 

• Je voert marktanalyses uit en brengt opportuniteiten in kaart. 

• Je volgt inkomende leads op en werkt projectvoorstellen uit. 

• Je onderhoudt relaties en doet aan netwerking met bestaande en 

potentiële klanten.  

• Je gaat op zoek naar mogelijkheden en oplossingen op maat voor 

onze klant met ondersteuning van de collega HR consultants. 

 

Wat typeert jou 

We willen vooral iemand die er zin in heeft en er wil aan werken om van 

deze uitdaging iets te maken. Innovatief en kritisch zijn, is belangrijk 

dan concrete ervaring of kennis. 

 

• Je hebt een Bachelor of Masterdiploma met al dan niet een eerste 

ervaring achter de rug.  

• Kennis en inzicht in social media en digitale marketing zijn troeven, 

maar geen vereist. Interesse of affiniteit is wel belangrijk. 

• Je toont een sterke affiniteit met HR en in het bijzonder assessment 

& development centers. Ervaring hierin is een plus, maar geen 

vereiste.  

• Je bent in staat een marketing/commerciële rol te combineren met 

consultancy activiteiten, waarbij je een kritische geest hebt en zo 

focust op resultaat en kwaliteit.  

• Je bent initiatiefvol, autonoom en kan ook samenwerken binnen 

een hecht team. 

• Je hebt een vlotte pen.  

• Je bent Nederlandstalig met een sterke kennis van het Engels. 

 

Aanbod 

Je verwerft een trekkersrol in de verdere uitbouw van ons kantoor en de 

dienstverlening. Je bent bij ons “the go to person” wat ons digitale en 

business development acitiveiten betreft. Je krijgt daarbij tevens de 

mogelijkheid om je HR skills te ontwikkelen. We zorgen voor een 

competitief verloningspakket met thuiswerkmogelijkheden. Bovendien 

kom je in een enthousiast team terecht waar collegialiteit, ownership en 

dynamiek op de voorgrond staan. Op tijd en stond een extra opleiding 

kunnen genieten, is een evidentie. 

 

 

Voor de verdere uitbouw 

van ons team zijn wij voor 

ons kantoor te Gent op zoek 

naar een junior 

consultant. 

 

 

Reeds meer dan 40 jaar 

adviseren en assisteren wij 

KMO’s en internationale 

bedrijven op het vlak van 

Human Resources en dit in 

de meest uiteenlopende 

sectoren.  

Hierdoor behoren wij tot de 

pioniers in ons vakgebied. 

Deontologie, 

wetenschappelijke 

onderbouw en klantspecifiek 

maatwerk vormen in onze 

dienstverlening dé 

fundamenten. 

 

 

Interesse of meer informatie? 

Neem contact op met Aagje 

Daemen via 09/224 18 57 of 

mail je cv en motivatiebrief 

naar 

aagje.daemen@orpsy.be. 

Snelle reactie en discretie 

worden gewaarborgd. 
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Junior consultant  


