
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudson is internationaal marktleider in HR dienstverlening. Via onze Rekrutering & Selectie, Talent 

Management en Interim Management oplossingen helpen wij onze klanten om succes te boeken met 

mensen.  

 

Voor de uitbreiding van het Healthcare team (locatie Gent of Brussel) dat zich specifiek richt tot de 

markt van de farmaceutische, biotechnologische en medical devices industrie, ziekenhuizen, zorgsector 

en aanverwanten, zijn we op zoek naar een (m/v) 

 

SENIOR HR CONSULTANT 
MET INTERESSE IN LIFE SCIENCES EN DE ZORGSECTOR 

 

− Als Senior Consultant met ervaring in R&S, word je ingeschakeld als rechterhand van de Business 

Manager van onze afdeling Healthcare. Met jouw dynamische en sterke persoonlijkheid weet je vlot 

relaties te leggen met klanten binnen de brede life sciences & ziekenhuissector op een hoog niveau. 

Op termijn kan je eventueel ook zelf people verantwoordelijkheden opnemen binnen het team. Je wil 

jezelf verder ontplooien en de Hudson assessment methodologie verwerven om klanten op een hoog 

kwalitatief niveau te adviseren. 

 

− Als R&S specialist in het Healthcare team adviseer je onze klanten over de meest geschikte 

rekruterings- en selectiemethoden in functie van hun bedrijfsstrategie, functievereisten en 

marktcontext. Je verzorgt de procedures van A tot Z en begeleidt zowel de klant als de kandidaten 

doorheen het proces, in samenwerking met jouw collega consultants en researchers. Je deelt jouw 

expertise met collega’s en breidt je eigen expertise verder uit.  

 

− Je zoekt (pro-)actief naar getalenteerde professionals die voldoen aan de criteria van onze klanten. 

Je maakt hiervoor gebruik van onze state-of-the-art tools, zoals o.a. onze eigen databank, 

internet tools, netwerken, … Je ontmoet kandidaten voor een interview en evalueert hun potentieel 

tijdens een assessment center. Je garandeert regelmatige rapporteringen en schrijft een advies bij 

het voorstellen van jouw eindkandidaten. 

 

− Je houdt van netwerken en straalt vertrouwen uit. Je neemt het accountmanagement op van 

bestaande klanten en je wil jouw netwerk binnen de Healthcare niche verder uitbouwen. Je bent een 

professionele gesprekspartner voor onze klanten, prospecten en kandidaten. Daarnaast kan je met je 

professionele bagage als strategische partner vinger aan de pols houden bij je klanten en als trusted 

advisor klantenvragen beantwoorden en totaaloplossingen bieden. 

 

− Je beschikt over een Master diploma en hebt reeds een stevige professionele ervaring, idealiter 

ook binnen het rekruterings- en selectiedomein. Je hebt interesse in de Healthcare sector. Je drukt je 

vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk, in het Nederlands, Frans en Engels.  

 

Interesse om te werken in een vooraanstaand consultancybureau die de onbetwistbare 

marktleider is?  

 

Stuur dan vandaag nog je CV en sollicitatiebrief met vermelding van referentienummer BE749033 naar 

hrs.gent@hudson.com  

 

Hudson t.a.v. Sarah Schietecatte 

Moutstraat 56 l 9000 Gent Tel 09 242 54 24 l Fax 09 221 23 55 l E-mail hrs.gent@hudson.com  


