
18/10/2020
HR Manager (+ Finance & IT), HR Talents (H/F/X)

LIMBOURG
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1821506

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Secteur d'activité : Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques

Lieu(x) de travail : • LIMBOURG

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Onze opdrachtgever is een succesvolle internationale
onderneming, gevestigd in de regio Limburg.

• Je verzekert een correct en kwalitatief HR & Finance
beleid in de volledige regio en leidt een team van een 10-tal
personen.

• Je behoudt continu het overzicht en vanuit een objectieve
blik stel je de zaken kritisch in vraag.

• Je combineert HR(70%) met Finance & IT (30%)

• Je bewaakt het personeelsbeheer van je regio en
verzekert dat reglementering en sociale wetgeving correct
worden toegepast.

• Je volgt alle KPI’s (doorlooptijd rekrutering, onboarding,
turnover, ziekte,...) gerelateerd aan personeelsbeheer op,
identificeert problemen en stelt actieplannen op.

• Je adviseert de business en fungeert als sparring partner
voor de andere managers.

• Je bouwt constructieve relaties op met de sociale partners.

• Je stuurt het regionale team controlling en accountancy
aan en verzekert een correcte maand- en jaarafsluit,
accijnsadministratie, inventarisresultaten,...

• Je zorgt voor een duidelijke rapportering en volgt de KPI’s
op. Je detecteert onregelmatigheden en op basis van je
analyses optimaliseer je de processen.

• Als vertegenwoordiger voor IT verzeker je structurele
oplossingen.
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• Je begrijpt de kracht van samenwerken, bouwt kwalitatieve
relaties met verschillende stakeholders op en onderhoudt
goede contacten.

• Je rapporteert aan de Regionaal Directeur, werkt nauw
samen met de CFO & CHRO en bent lid van het
managementteam van het kantoor

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je behaalde een masterdiploma en hebt minstens 7 jaar
ervaring in een generalistische HR Management functie.

• Je bent een geboren en ervaren people manager en blinkt
uit in het brengen van structuur.

• Je haalt energie uit het coördineren, coachen en opvolgen
van je medewerkers.

• Je hebt al ervaring met financiële informatie, duikt graag in
de cijfers en beschikt over sterke analytische skills.

• Je bent ondernemend, communicatief sterk en durft het
management te challengen.

• Je bent vloeiend in Nederlands & Frans.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1821506-inline.html?cid=Partner_LeForem
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