WIJ ZOEKEN JOU!

Vacature HR Adviseur
34 UUR
WAT GA JE DOEN ALS JE BIJ ONS KOMT WERKEN?
Je houdt je bezig met het ontwikkelen van nieuw beleid en het verfijnen van bestaand beleid zodat we klaar zijn
voor de toekomst en medewerkers altijd centraal staan in de plannen. Vooral het vitaliteits- en
opleidingsbeleid kan jouw input goed gebruiken en je zult daar dus samen met je team van 3 collega’s mee aan de
slag gaan.
Je zet je in voor onze afdelingsmissie: werken aan de bevlogenheid & werkgeluk van medewerkers en daarmee een
slagvaardige organisatie. Speerpunten hierin zijn vitaliteit, het jaarlijks maken van een vlootschouw (het in kaart
brengen en benutten van medewerkerspotentieel) en het verbeteren van ons in-, door- en uitstroomproces.
Je vervult een adviserende rol door leidinggevenden en medewerkers te helpen met een breed scala aan vraagstukken en te ondersteunen met de implementatie van eventuele oplossingen.
Verder zet jij je in door werving en selectie activiteiten, een vertrouwenspersoon te zijn, personeelsadministratie
en salarismutaties op te pakken, rapportages te schrijven en de rol van preventiemedewerker te vervullen.

WIJ BIEDEN

maximaal € 4.971,Een bruto salaris p/m - 36 uur
Schaal J

Diverse mogelijkheden voor
opleiding en professionele
ontwikkeling.

WIE BEN JIJ?

De caoUitgebreide arbeidsvoorEen fitness abonnement
woondiensten is op
waarden, zoals individueel
kun je fiscaal laten
ons van toepassing. loopbaanbudget, pensioenregeverrekenen met je
ling en reiskostenvergoeding.
brutoloon.

Je neemt zelf initatief en bent niet bang om
vernieuwende ideeën aan te dragen.

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding richting
HRM of P&A en 4 tot 6 jaar relevante ervaring.

Jij snapt hoe organisaties werken en kunt op
alle niveaus moeiteloos communiceren.

Je bent een daadkrachtige sparringpartner met
uitstekende communicatieve vaardigheden.

Jouw blik is altijd gericht op de toekomst en je
gebruikt jouw accuratesse en sterke planningsvaardigheden om jouw beleid tot in de puntjes
uit te voeren.

Je kunt goed schakelen en stelt de juiste
prioriteiten.

Wij zijn een Utrechtse woningcorporatie met een warm hart voor de
huurders van onze 9.000 woningen. Als geen ander begrijpen we hoe
waardevol wonen is, vooral voor mensen met een beperkt budget.
Onze 95 medewerkers werken iedere dag aan betaalbaar en goed wonen in leefbare wijken en buurten. Dat doen we samen met huurders
en al onze partners. De huurder staat centraal,
we doen het met elkaar en vanuit een
eigen verantwoordelijkheid. Wil je meer
weten over onze organisatie? Bekijk dan
hier onze ondernemingskoers.

Samen bouwen we verder aan ons golden
team:
1. We zijn eerlijk naar elkaar.
2. We komen onze afspraken na.
3. We sparren met elkaar en maken tijd voor
elkaar.
4. We helpen, steunen en coachen elkaar.
5. We nemen als team een besluit.
6. En we vieren onze successen
7. We hebben plezier en krijgen energie in/van
de dingen die we doen met elkaar!

Enthousiast?

Vragen?

Laat het ons weten!

Neem contact op.

Reageer vóór 27 januari
en voeg je motivatiebrief
en CV toe via deze link.

Marilou Marchal
Teamcoördinator/HR
adviseur
06-51571792

