HR MANAGER

Als HR-manager van de Sergio Herman Group ben jij de drijvende kracht achter onze
internationale personeelswerving, het aanspreekpunt voor collega's en een sparringpartner voor
het management op gebied van personeelsbeleid.
Zo ben je verantwoordelijk voor de werving- en selectieprocedures en de doorstroom van
medewerkers, fungeer je als vertrouwenspersoon en kan je projectmatig werken aan nieuwe
ontwikkelingen binnen de groep, zoals internationale expansie en het creëren van een
aantrekkelijke leef- en werkomgeving voor onze medewerkers.
TAKEN
Werving
•
•
•
•

Vormgeven van het werving- en selectiebeleid voor nieuwe medewerkers.
Opzetten en continueren van een internationale wervingscampagne.
Opstellen van vacatures.
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers.

Personeelsmanagement
•
•
•
•
•
•
•

Organiseren en coördineren van functioneringsgesprekken.
Opstellen en evalueren van persoonlijke ontwikkelplannen.
Opstellen van functieprofielen en relevante competenties.
Opstellen en handhaven van procedures met betrekking tot salaris, verlof, bonussen en
ontslag.
Optimaliseren van de inzet medewerkers.
Loonadministratie voorzien van de benodigde informatie en controleren op juistheid.
Fungeren als aanspreekpunt binnen de organisatie.

PROFIEL
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor of master denkniveau.
Je beschikt over werkervaring in een soortgelijke functie.
Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op HR-gebied.
Je hebt kennis van de Nederlandse en Belgische arbeidswetgeving.
Je hebt affiniteit met horeca.

•
•
•

Communicatief zeer vaardig (zowel schriftelijk als mondeling).
Uitstekende beheersing van het Nederlands en Engels.
Je bent een echte teamplayer, levendig, energiek, gemotiveerd en in staat om anderen te
motiveren.
Je bent pro-actief, resultaatgericht en flexibel opgesteld.
Je durft out of the box’ te denken, knopen door te hakken en besluitvaardig te zijn.
Je hebt leidinggevende capaciteiten.
Je blijft ook onder druk rustig en doelgericht werken.

•
•
•
•

UURROOSTER
• Voltijds.
STARTDATUM
• Per direct.
SOLLICITEREN
• Stuur je CV en motivatie naar careers@sergiohermangroup.com

