Gezocht

24-32 uur
per week

HR medewerker
Samenwerken aan een duurzame maatschappij, een fijne woning voor iedereen
en woonplezier in de buurt. Dat zijn onze drie doelen voor de komende jaren.
We willen wendbaar zijn zodat we snel en soepel omgaan met veranderingen.
Daar hebben we flexibele medewerkers voor nodig! Dit doen we door onze collega’s
meer verantwoordelijkheid en bevoegdheid te geven en ruimte te bieden om hun
kwaliteiten en interesses in te zetten. En daar mag jij als toekomstig collega aan
meewerken! Hou jij alle ballen in de lucht en blijf je tegelijkertijd scherp op details?
Lijkt het je daarnaast leuk om in een ondersteunende rol te werken waarin je echt iets
kunt toevoegen voor je collega’s? Dan ben je van harte welkom! Als HR medewerker
kom je samen te werken met twee HRM adviseurs.

Dit doe jij
Ondersteunen
bij werving- en
selectietrajecten.

Verwerken van
trainings- en
opleidingsaanvragen.

Verwerken van aanstellingen, mutaties
en uitdiensttredingen.

Actueel houden van de
HR website en plaatsen
van nieuwsitems.

Verder inrichten en
beheren van het
HR-/salarissysteem.

Vraagbaak voor
collega’s over beleid, CAO
en wet- en regelgeving.

Dit ben jij
• Je hebt een mbo- of hbo-opleiding HRM of Personeelsmanagement en enkele jaren werkervaring op een
personeelsadministratie, bij voorkeur met
salarisadministratie.
• Je hebt ervaring met HR salarissysteem Visma.
• Je beschikt over een helicopterview, werkt gestructureerd,
accuraat en resultaatgericht.
• Je bent stressbestendig, schakelt snel en neemt initiatief
• Je bent integer en hebt een flexibele en dienstverlenende
opstelling.
• Je bent enthousiast, een echte doener met uitstekende
communicatieve vaardigheden.
• Je weet hoe je social media inzet als creatief
communicatiemiddel voor HR.
• Je bent vernieuwend en zet nieuwe ideeën om in
concrete acties.
• Je beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving.

Maandelijkse
aanlevering en
controle van
salarismutaties.

Aanleveren
gegevens voor
rapportages
en jaarverslag.

Meedenken over
ontwikkeling en
verbeteringen van
HRM beleid en
processen.

Bijdragen en
deelnemen aan
HRM projecten.

wij
Dit bieden

Enthousiast
en gedreven
team

Collegiale
sfeer

Veelzijdige
functie

Ruimte voor
verantwoordelijkheid,
initiatief en jouw
ontwikkeling

De functie is voor 24 tot 32 uur per week. Werktijden en dagen zijn
in overleg. Het salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) is op
basis van schaal G (€ 2.718,- tot € 3.328,- bruto o.b.v. 36 uur) van de
cao Woondiensten waarin ook je arbeidsvoorwaarden zijn geregeld.
Een pre-employment screening maakt deel uit van de procedure.

Vragen?

Reageren?

Bel Ingrid Dorrestein
HRM adviseur
op 035 – 672 66 99

Stuur je reactie met cv en
vermelding van je beschikbare uren
naar hrm@gooienom.nl

