
27/01/2021
HR Manager, HR Talents (H/F/X)

LIMBOURG
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1828293

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 : Samen met jouw collega’s in het regionale management
team schrijf je dagelijks het succesverhaal van deze
internationale onderneming, gevestigd te Genk. Je staat
garant voor een correct en kwalitatief HR beleid in jouw
regio. Die regio strekt zich uit van Hoogstraten over Leuven
tot Luik en telt méér dan 1400 medewerkers. Genoeg
uitdagingen op je bord om mee aan de slag te gaan en dus
elke dag weer het verschil te maken!

• Je waarborgt een regionaal HR beleid dat gealigneerd is
met de noden van de business en de verwachtingen van het
hoofdkantoor.

• Je faciliteert de verdere uitbouw van sterke teams in jouw
regio en inspireert je collega-managers om samen te komen
tot duurzame oplossingen.

• Je bouwt constructieve relaties op met de sociale partners.

• Je coacht zelf een team van gedreven HR professionals
richting top service en dito resultaten.

• Je verzekert een correcte naleving van de sociale
wetgeving.

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

• Je verzekert een correcte rapportering en analyse van de
relevante kengetallen m.b.t. personeelsbeheer.

• Op basis van de data optimaliseer je processen en stel je
verbeterinitiatieven voor aan het management.
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Profil du candidat :

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

CADRES DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Je bent een gedreven HR Manager met minstens 5 jaar
leidinggevende ervaring op de teller.

• Je bent een authentieke persoon met sterke people
management skills.

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

• Je begrijpt de kracht van samenwerken, bouwt kwalitatieve
relaties met verschillende stakeholders op en als een
geboren netwerker onderhoud je goede contacten.

• Je bent goed in het brengen van structuur en haalt energie
uit het coördineren, coachen en opvolgen van je team.

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

• Je bent een vlotte communicator zowel in het Nederlands
als in het 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----1828293-inline.html?cid=Partner_LeForem
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