
Talent Development Manager 
 

Over DPD 

DPD in België is onderdeel van DPDgroup, het grootste internationale pakketbezorgingsnetwerk in 
Europa. Als onderdeel van DPDgroup heeft DPD in België toegang tot meer dan 46.000 lokale Pickup 
punten wereldwijd, waarvan meer dan 1800 in de Benelux. DPD levert naar meer dan 230 landen. Bij 
DPDgroup werken 77.000 delivery experts samen om per dag meer dan 5,3 miljoen pakketten te bezorgen. 
DPDgroup is het pakketbezorgingsnetwerk van GeoPost met een omzet van €7,8 miljard in 2019. GeoPost 
is onderdeel van de Franse Groupe La Poste. Voor meer informatie: www.dpd.be.   
 

Verhaallijn Talent Development Manager 

Ik ben verantwoordelijk voor het kader rond het aantrekken & ontwikkelen van talent binnen onze 
organisatie. Dit betekent onder andere dat ik medewerkers tijdens hun rolontwikkeling begeleid. Tot mijn 
verantwoordelijkheden behoort eveneens het beheren van talent development technologie-services en 
–toepassingen. Ik werk hiervoor samen met alle stakeholders zodat deze optimaal bijdragen tot de 
doelstelling van de organisatie.  

Ik bouw aan proces documentatie en een knowledge management programma dewelke ik bijstuur waar 
nodig. Eveneens ontwikkel ik talent development programma's. Daarnaast werken we aan een 
alternatieve aanpak om meer betrokkenheid te creëren.  

Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie van zowel een planning als de middelen die nodig zijn voor 
de ontwikkeling van onze mensen. Met een betere inzet van deze middelen om HR processen en -
systemen te re-engineeren zorg ik voor een hogere productiviteit. 

Ik bewaak het opstellen van de planning, budgettering en forecasting, kijk wat gedaan moet worden en 
stuur zo nodig bij. Daarvoor stem ik opleidingsprogramma's op gewenste vaardigheden af en neem ik alle 
relevante informatie mee in de rapportering.  

 

Wat vragen wij van jou? 

Je hebt een Masterdiploma en enkele jaren ervaring in the field 

Je hebt een handson, doe mentaliteit 

Je bent een connector, weet vlot relaties op te bouwen en dit in alle lagen van de organisatie 

Aangezien we vestigingen in zowel Vlaanderen, Wallonië als Luxemburg hebben, moet je je vlot kunnen 

uitdrukken in het Nederlands, Engels en Frans en dit zowel mondeling als schriftelijk 

 

Wat kunnen wij jou bieden? 

Een rol met de nodige afwisseling & uitdaging in een heel fijn team in een snel groeiende organisatie. 

We hebben een heel open losse organisatiecultuur.  

http://www.dpd.be/

