P&O adviseur
Informatie
Plaats

Helmond

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

32

Publicatiedatum

09-12-2021

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

31-01-2022

Schaal

Vacature Tekst

P&O Adviseur / HR Adviseur

ORGANISATIE
Als je rondloopt in het Elkerliek ziekenhuis valt het zeker op: de passie die de medewerkers voor hun vak hebben. Of ze nu in het
restaurant werken of in de operatiekamer, iedereen is enthousiast en gedreven om het verblijf van de patiënten zo aangenaam
mogelijk te maken. Voor Elkerliek zijn de medewerkers dus erg belangrijk en daarom bieden zij een prettige werkomgeving.

Het Elkerliek ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis met zo’n 2.300 medewerkers. Het Elkerliek is een ziekenhuis waar je gewoon
mens kunt zijn. Of je nu patiënt, medewerker of bezoeker bent. Je bent een uniek mens met een eigen verhaal. Een tevreden
mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat ‘de mens’ dient als kompas is onze koers duidelijk
en resultaatgericht.

FUNCTIEOMSCHRIJVING HR ADVISEUR
Het volledige HR team bestaat momenteel uit 6 onderdelen: HR advies, Recruitment, Arbo, Verzuim, Flexbureau, HR Services en
het Centrum voor Opleiden & Ontwikkelen.

Voor de HR afdeling advies zijn wij op zoek naar een HR adviseur die gaat bijdragen aan het opbouwen, ontwikkelen en
professionaliseren van de HR afdeling.

Wat ga je o.a. doen?
·
·
·
·
·

Je adviseert en ondersteunt het management bij HR gerelateerde vraagstukken;
Je neemt diverse HR processen onder de loep en verbetert deze;
Implementatie, uitvoeren en stroomlijnen van het HR beleid en workflows;
Opstellen en uitvoeren van jaarplannen;
HR projecten op het gebied van verzuim, vitaliteit en medewerkersbetrokkenheid.
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FUNCTIEVEREISTEN HR ADVISEUR
Jij kan de onderstaande punten afvinken:
·
·
·
·
·

Afgeronde HBO/Post HBO of WO opleiding richting HRM;
Minimaal 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke rol;
Ervaring in de zorg / ziekenhuisomgeving is een pré;
Je bent een stevige gesprekspartner;
Je hebt een hands-on mentaliteit.

Woorden die op jou van toepassing zijn:
·
·
·
·
·

Direct
Besluitvaardig
Krachtig
Optimistisch
Systematisch

PRAKTISCHE INFORMATIE
Uren per week: 32 uur
Standplaats: Helmond

AANVULLENDE INFORMATIE
OpenHR ondersteunt Elkerliek exclusief in deze procedure. Dat betekent dat reacties van andere bureaus of rechtstreekse reacties
van kandidaten niet op prijs worden gesteld door hen. Je kan ons rechtstreeks benaderen via onze site (www.openhr.nl) of mail
(jolijn@openhr.nl), wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden!

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Ellen Verheijen

Naam

Ellen Verheijen

Functie

corporate recruiter

Functie

corporate recruiter

Telefoon

06-11449655

Telefoon

06-11449655

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl

E-mail

elm.verheijen@elkerliek.nl
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