Met bijna 100 medewerkers ontwikkelen en bouwen wij de woningen die in Nederland zo hard
nodig zijn. Maar we bouwen ook figuurlijk aan onze organisatie, onze processen, onze kwaliteit,
onze waarde voor onze klanten. Vanuit de Lean & Learn gedachte weten we dat het altijd beter
kan. Ben jij onze nieuwe

HR professional (24 - 32 uur)
die hier een bijdrage aan levert? Met een breed en gevarieerd takenpakket, in
een fijne werkomgeving en met leuke collega’s.
Wat ga je zoal doen?
• Je adviseert en faciliteert de directie op het gebied van alle HR-vraagstukken
• Je geeft beleidsmatig een bijdrage aan de bedrijfsstrategie vanuit het
bedrijfsonderdeel HR
• Je organiseert, bewaakt en ondersteunt alle HR-processen zoals werving & selectie,
verzuim, performance management cyclus en verbetert deze waar mogelijk
• Het verzorgen van rapportages en managementinformatie
• Je beheert de personeelsadministratie, de personeelsverzekeringen en het
wagenpark (lease)
• Alle medewerkers kunnen altijd bij je terecht.
Ben jij
• Gericht op de toekomst van een bedrijf
• Probleemoplossend
• Toegankelijk en integer
• Proactief en enthousiast
• Kritisch en niet bang om je mening te geven
• Communicatief en taalvaardig

LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

Heb je verder
• Een HBO werk- en denkniveau bij voorkeur in de richting HRM
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
• Kennis van relevante wet- en regelgeving. Waarbij kennis van de CAO Bouw & Infra
een voordeel is
• Goede beheersing van alle onderdelen van MS Office
Wat bieden wij
• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden op beleidsniveau
• Werkplezier
• Continuïteit/zekerheid van een bedrijf met een goedgevulde orderportefeuille
• Digitale werkomgeving
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Flexibele werktijden
• Een modern kantoor met de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken

MEER INFORMATIE EN SOLLICITEREN?
Voor meer informatie bel Francien van der Groen, P&O Adviseur, tel. 06-57410851.
Weet je genoeg stuur dan jouw sollicitatie naar fvg@gebroedersblokland.nl.

