HR Medewerker - 24 uur
Ben jij een kei in nauwkeurig en beheersmatig werken en heb je oog voor verschillende belangen? Ben jij
communicatief sterk en service gericht? Heb jij kennis en ervaring binnen het HR vak? Ben jij hands-on, integer
en in voor een geintje! Lees dan vooral verder want dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie ben je?
Wij zoeken een gedreven HR vakman/vrouw. Je bent de welbekende
duizendpoot die snel kan schakelen en servicegericht is. Ben jij niet
bang om ergens je schouders onder te zetten en
verantwoordelijkheid te pakken? Kun je zelfstandig werken en zit je
vol goede ideeën zodat de HR administratie tiptop in orde is en dat
zaken in rap tempo maar ook zorgvuldig doorgevoerd en afgerond
worden? Lees dan vooral verder!
Ben jij onze nieuwe collega? je kent ze wel, zo eentje die graag
collega’s ondersteunt en ook signaleert waar processen slimmer en
sneller kunnen? Administratief een kei is en relevante
ontwikkelingen op HR gebied volgt en deze kan toepassen in de
praktijk en de gevolgen hiervan kan overzien.
Herken je jezelf? En heb je daarnaast actuele HR kennis, gezond
boeren verstand en bakken met humor?
Dan vragen we je om zo snel als je kunt te solliciteren.
Wat je precies gaat doen?
De allround HR taken zoals: het beheren van
personeelsinformatiesystemen, verzorgen van
arbeidsovereenkomsten, het uitwerken van correspondentie en
rapportages, het informeren van werknemers over de CAO,
personeelsregelingen en procedures in de leukste zorgorganisatie
van Enschede. Je komt te werken in een team dat bestaat uit
allrounders en specialisten op HR gebied, Leren en Ontwikkelen en
Verzuim en Vitaliteit.
Je hebt een afgeronde MBO opleiding medeweker personeelszaken,
de nodige praktijkervaring en de bereidheid om in een fantastisch
team te werken.

Wat hebben wij jou te bieden?
CAO VVT, FWG 40, 24 uur, een vriendelijke goedendag,
enthousiasme, gedrevenheid, jaarcontract met mogelijkheden
voor verlenging, humor en een organisatie die volop in
ontwikkeling is.
Ook investeren wij voortdurend in ons werkplezier en
vakmanschap, niet alleen door opleidingen, maar ook door elkaar
te helpen, samen te leren en te ontwikkelen. Samen met jou
maken we de Posten!
Solliciteren
Ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag jouw
motivatie en CV. Deze kun je richten aan Okke Dickhoff en vóór
13 januari 2019 mailen naar solliciteren@deposten.nl
Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure neem contact
op met onze HR administratie (Maureen of Chantal). Voor meer
informatie over de functie neem je contact op met Okke
(Strategisch HR adviseur) of Judith (HR adviseur).
Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 053-4753 753

