Verenigingszaken Limburg (0,5 fte)

Jr. HR Adviseur (24 uur per week)

Ben jij een enthousiaste adviseur op zoek naar een tijdelijke functie waarin je jezelf kan ontwikkelen op alle
HR-onderwerpen? Ben jij een specialist op het gebied van HR gerelateerde zaken en vind je het leuk als
vraagbaak te fungeren? Dan is Bouwend Nederland op zoek naar jou!
Voor onze HR afdeling (3 personen) zijn we tijdelijk op zoek naar een jr. HR adviseur. In deze functie val je
binnen het HR Team en leg je verantwoording af aan de HR manager. Je adviseert enerzijds het
management en de medewerkers en anderzijds voer je operationele HR taken uit.

Taken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administratie aangaande in- en uitdiensttreding, doorstroming, arbeidscontracten,
arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen (o.a. Unit 4/HR Online/Verzuimsignaal);
Het administreren van HR specialistische zaken zoals: leaseregeling en wagenpark, ziekteverzuim en
re-integratie, basispensioen;
Het invoeren van mutaties ter voorbereiding van de salarisbetalingen;
Het adviseren van het management en medewerkers omtrent HR gerelateerde zaken;
Je signaleert veranderingen in wet- en regelgeving en je kunt dit vertalen naar de praktijk.
Verantwoordelijk voor een juiste uitvoering en registratie van trainings- en opleidingsvraagstukken;
Het bewaken van de HR cyclus;
Bewaken van het verzuimbeleid en zorg dragen voor de begeleiding;
Het opstellen van rapportages.

Profiel
Voor deze tijdelijke functie zijn we op zoek naar een enthousiaste Jr. HR Adviseur met een aantal jaren
ervaring binnen dit vakgebied. Je bent flexibel, administratief sterk en een toegankelijke persoonlijkheid.

Functie eisen
•
HBO denk- en werkniveau;
•
Je bent proactief en zelfstandig;
•
Minimaal 1-2 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
•
Je beschikt over grote mate van integriteit en organisatie sensitiviteit;
•
Je beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden.

Wij bieden
Wij bieden een salaris van minimaal € 2.526,- en € 3.157,- bruto per maand op fulltime basis. Onze
secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend te noemen, waaronder een eigentijdse pensioenregeling en
minimaal 35 verlofdagen op fulltime basis.
Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Leonie den Boer.
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur je motivatie met CV naar L. den Boer via
l.denboer@bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland is het gezicht van de bouw en infra. Met
100 enthousiaste professionals in Zoetermeer en in de regio
werken we aan een vitale en vooruitstrevende bouwsector.
Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en
klantgerichtheid zijn hierbij onze leidraad.

