Voor onze hoofdvestiging in Strijen (± 140 medewerkers) zoeken wij een

Manager Personeel & Organisatie (m/v)
voor 24 uur per week

De ideale persoon voldoet aan de volgende functie-eisen:












HBO denk- en kennisniveau.
Minimaal 5 jaar ervaring als P&O/HRM-generalist bij voorkeur in productie- en/of projectomgeving.
Zelfstartend vermogen (proactief); gericht op samenwerking.
Kan zowel in hoge mate van zelfstandigheid als in teamverband werken.
Sparringpartner voor management.
Sociaal betrokken, overtuigend, integer, sensitief, onafhankelijk en volhardend.
Duidelijke visie op mensen en organisaties en de ontwikkeling daarvan en in staat om deze over te brengen
en draagvlak te creëren.
Praktische en resultaat- en kwaliteitgerichte instelling.
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
Goede contactuele eigenschappen op alle niveaus.
Uitstekende adviesvaardigheden en een coachende instelling.

Plaats in de organisatie
 De P&O functionaris rapporteert aan de financieel directeur.
Verantwoordelijkheden en taken
 In deze functie richt je je, samen met je P&O collega, op het ontwerpen en implementeren van de P&O
functie in de breedste zin.
 Je adviseert het management en de lijn, samen met je P&O collega, omtrent de arbeidsomstandigheden en
het ziekteverzuimbeleid.
 Je adviseert het management over en levert concrete bijdrage aan de uitvoering van personeelsbeleid.
 Je signaleert personele vraagstukken en problemen, maakt deze bespreekbaar en helpt deze op te lossen.
 Je adviseert bij arbeidsrechtelijke en bedrijfsjuridische kwesties en zorgt voor correcte dossieropbouw.
 Je beheert en bewaakt een consistent gebruik van het P&O-instrumentarium en evalueert periodiek het
gevoerde P&O-beleid.
 Je onderhoudt contacten en maakt afspraken met partijen die diensten leveren aan de organisatie.
 Je zorgt (mede) voor het goed positioneren van S&H op de arbeidsmarkt en adviseert hierover aan het
management ten behoeve van een soepele invulling van vacatures.
 Je regelt en begeleidt, samen met je P&O collega, de plaatsing en coördineert de praktische opleiding van
nieuwe medewerkers en stagiaires.

Belangstelling voor deze uitdagende functie?
Schrijf een beknopte motivatiebrief en stuur die met je CV naar:
Kitty Kuiper (kkr@struikinteriors.nl).
Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht via telefoonnummer 078-6742800.
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