Let’s Work
Together
Let’s Work is jong, dynamisch en in volle groei.
Meteen 3 goede redenen om bij ons te solliciteren.

Word jij onze nieuwe collega?
Hoe Let’s Work het verschil maakt? Met een uniek 10 stappen-plan voor
klanten en kandidaten. Wij laten niets aan het toeval over. Daarom gebruiken
wij diezelfde tactiek in onze zoektocht naar nieuwe collega’s. Want de juiste
M/V herkennen wij aan 10 kenmerkende Let’s Work-kwaliteiten.
Een unieke mix van eigenschappen die de sleutel zijn tot ons succes.

Van 10 stappen
naar 10 kwaliteiten
Versterk jij binnenkort Let’s Work? Vink mee af en start binnenkort
jouw flitsende carrière in het uitzendkantoor van de toekomst ...

1. You love to help

Jouw gedrevenheid en commerciële flair inspireren. Geen berg is te hoog,
geen zee te diep. Jij doet er echt alles aan om de juiste match te
vinden tussen klant en kandidaat.

2. You love people

Tell me more, tell me more. Jij wil meer weten:
over het unieke bedrijfs-dna van je klant en de one of
a kind-persoonlijkheid van je kandidaat.

3. You love teamwork

Jij bent een echte team player: samenwerken in een
fijne sfeer, dat is het halve werk. Maar je dopt even
goed je eigen boontjes.

4. You love challenges

Bring it on. Niets motiveert jou meer dan een
gloednieuwe target. Jij zet met plezier je tanden
in grote en kleine uitdagingen.

5. You love growth

Stabiel is saai. Geef jou maar een flexibele job,
met veel afwisseling en variatie. Het liefst
in een jong, dynamisch team en een bedrijf
in volle groei.

6. You love paper

Jouw klanten en kandidaten zijn gerust:
jij regelt alle papierwerk en zet met de
glimlach de puntjes op de i in hun contracten
en aangiftes.

7. You love to learn

Stilstaan is achteruitgaan. Jij bent leergierig en
scherpt graag je kennis en vaardigheden bij.
Bovendien hou je van afwisseling en
variatie in je job.

8. You love to focus

Jij wordt met plezier een expert in een van onze
gespecialiseerde divisies. De perfecte match vinden is nu
eenmaal specialistenwerk.

9. You love to meet

Netwerken is jouw tweede natuur en iedereen is fan van
jouw enthousiaste, commerciële aanpak: in het Nederlands
ou en français.

10. You love to innovate

Met een standaardaanpak behaal je standaardresultaten en daar
bedank jij voor. Om uniek talent of het juiste bedrijf te vinden wijk
je het liefst af van de platgetreden paden.

Let’s Meet
Zijn deze Let’s Work-kwaliteiten jou op het lijf geschreven
en ben je op zoek naar de job van je leven?
Bel dan meteen naar Stefanie Dutry, op het nummer 0497 540 900
of mail je motivatiebrief en cv naar jobs@letswork.be
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Uitzendconsulent(e) Deinze
Uitzendconsulent(e) Brugge
Uitzendconsulent(e) Waregem
Uitzendconsulent(e) Kortrijk

Ready for the next step. www.letswork.be

