
 

 

 

 

 

 

Trainee HR (Gent)  

#ProudToBeIpsos  

Ipsos is een van de grootste marktonderzoeksbureaus ter wereld. Wereldwijd zijn wij aanwezig in 90 landen, 
met meer dan 18.000 werknemers. Wij tellen in België maar liefst 180 creative & curious minds. 
Wij leveren verrassende en unieke inzichten in mensen en markten waarmee we organisaties inspireren en 
helpen bij het nemen van hun beslissingen.  
 
Onze kracht is dat wij lef tonen en eigenzinnig durven te zijn, wij staan voor Client First en zorgen altijd voor 
een verbinding met onze klanten. En wat ons drijft? Dat is onze passie voor het begrijpen en analyseren van 
de menselijke drijfveren, want onderzoek is méér dan informatie alleen. Wereldwijd werken we samen met 
prachtige (grote) klanten en sterke merken. Wij zijn volop in beweging met een groeiend portfolio.  
 
Je komt terecht in ons HR-team dat bestaat uit vijf personen: HR Director; Veerle, HR Officer; Celien,  
Recruiter; Valérie, Office Manager; Tina, en jij als Trainee HR?  

 

JOUW TAKEN 
 

Recruitment 
 Je staat in voor het eerste contact met onze sollicitanten  
 Je plaatst online vacatures via diverse kanalen  
 Je plant afspraken in met kandidaten en je houdt hen op de hoogte van de verdere sollicitatieprocedure 
 Je onderhoudt contacten met de uitzendkantoren  
 Je houdt de rekruteringskalender up-to-date 
 Je volgt sollicitaties en assessments mee op  

 
HR-administratie  

 Je maakt arbeidscontracten op 
 Je bent medeverantwoordelijk voor de onboarding en offboarding van onze medewerkers 
 Je helpt bij de voorbereiding van de payroll  
 Prestaties opvolgen intern en bij onze interimpartners  

 
Wellbeing & support van HR-projecten  

 Je onderzoekt de noden van onze medewerkers en helpt mee  bij het opzetten van een wellbeing beleid  
 Je helpt mee een veilig en ondersteunend klimaat voor onze medewerkers te creëren  
 Je bent een aanspreekpunt voor onze medewerkers  
 Je leidt projecten in goede banen (bv. Energy@Ipsos)  
 Social media: Instagram & Facebook (jobadvertenties, algemene postings) 
 Office Management: mee helpen organiseren van ons nieuwjaarsfeest en sporadisch onthaalwerk  



WIE BEN JIJ  

 Je volgt een studierichting binnen HR (Master Human Resources Management, Personeels- en 
organisatiemanagement, Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid of een Professionele Bachelor 
Personeelswerk, Human Resources Management) 

 Je bent op zoek naar uitdaging en je wil veel bijleren: je komt terecht in een allround HR traineeship  
 Je werkt graag samen met collega’s en externe partners 
 Je hebt een positieve mindset en een hands-on mentaliteit  
 Je bent discreet en betrouwbaar 
 Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands en Engels  
 Je bent organisatorisch en planmatig sterk 
 Je bent enthousiast, proactief en communicatief  

 

WIJ BIEDEN JOU  

 Je komt terecht in een team van ervaren collega’s die jou de kneepjes van het vak leren  
 Je krijgt de ruimte om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen  
 Je bevindt je in een gedreven team waar collegialiteit en teamspirit primeren  
 We investeren in diverse opleidingen om jou te laten groeien in jouw functie  
 Je hebt een gevarieerd takenpakket waarbij geen enkele dag hetzelfde is  
 Leuke activiteiten en Ipsos goodies om de teamspirit te optimaliseren  

 

JOIN US! 

Ben jij net zoals ons gepassioneerd door HR en heb je zin om jouw kwaliteiten nog verder te ontplooien? 
Stuur je cv en motivatiebrief met referentie ‘Trainee HR’ naar Valérie De Ridder: Mailbox.HR@ipsos.com. 
Voor meer informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op www.ipsos.com. 
 
 


