Manager HR

28- 32 uur per week

Wij zoeken een HR Manager voor onze organisatie met +/- 600
medewerkers in Groningen, Drenthe en Friesland.
Wij zoeken:
De HR Manager is het centrale aanspreekpunt voor het
management, de medewerkers en de OR voor wat betreft alle HR
gerelateerde aangelegenheden. Je bent verantwoordelijk voor de
aansturing van de afdeling HR welke vier medewerkers telt, je
neemt deel aan het MT en je rapporteert rechtstreeks aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur. Je brengt de afdeling HR op
een nog hoger plan door inspiratie en samenwerking.
Werkzaamheden:
 opstellen van een jaarplan en input voor het strategisch
beleidsplan;
 coördineren en aansturen van de werkzaamheden van de
afdeling HR;
 zorgdragen voor het ontwikkelen, implementeren en borgen
van het personeelsbeleid
 (on)gevraagd adviseren over de toepassing van het
personeelsbeleid, wettelijke regelingen en CAO
Kinderopvang;
 aanspreekpunt voor directie, MT-leden en overige
leidinggevenden voor wat betreft organisatieveranderingen
en cultuuraspecten;
 zorgdragen voor de juiste uitvoering van de CAO
kinderopvang, kwalificatie-eisen medewerkers, inschrijving
personenregister, salarisverwerking, kostenbeheersing en
uitvoering van wetten zoals Wet Verbetering Poortwachter.
Wij bieden:
 28-32 contracturen per week;
 een uitdagende functie;
 een prima werksfeer;
 standplaats in overleg;
 salaris (schaal 11, afhankelijk van ervaring en opleiding) en
arbeidsvoorwaarden volgens de cao Kinderopvang.
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Wij verwachten:
 een relevante HBO opleiding;
 bij voorkeur PDL of ervaring bij controle van een
salarisadministratie;
 relevante opleiding(en) op het gebied van arbeidsrecht en
arbeidsvoorwaarden;
 ervaring in gebruik van personeelsinformatiesysteem,
urenregistratiesysteem, verzuimsysteem en gebruik en
toepassing van PC-applicaties;
 tenminste 5 jaar werkervaring als leidinggevende binnen een
afdeling HR.
Specifieke vaardigheden:
 sociale vaardigheden voor het motiveren, instrueren en
verbinden van medewerkers;
 onderhandelingsvaardigheden;
 analytisch vermogen en het kunnen vertalen naar concrete
en consistente doelen;
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Ben je geïnteresseerd?
Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van de functie, dan kun
je contact opnemen met Ben Schnieders (voorzitter Raad van
Bestuur) via telefoonnummer 088 - 035 0400.
De sollicitatiegesprekken starten per 24 september.

Herken je jezelf in bovenstaand profiel en ben je toe aan een nieuwe
uitdaging? Reageer dan door z.s.m. (uiterlijk tot 20 september 2020) jouw cv
en motivatiebrief te mailen naar HR@kidsfirst.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

