 VACATURE

HRM-ER

20 UUR P/W

OMSCHRIJVING
Wij zijn een grote fysiotherapiepraktijk en hebben vrijwel alle specialisaties op het gebied van fysiotherapie in huis. Met meer dan 40 medewerkers onderscheiden wij ons in onze deskundigheid en ervaringen. Om te zorgen dat wij als praktijk onze kwaliteit behouden voeren wij doorlopend kwaliteitsmetingen uit. We vinden het belangrijk om de kwaliteit en veiligheid op het allerhoogste niveau te houden.
Onze praktijk is groeiende en professionaliseert steeds meer, daarom zijn wij op zoek naar een HRM-er, een
nieuwe functie binnen onze organisatie. Als HRM-er geef je gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning
aan het management en de medewerkers over HR vraagstukken, zodat zij zich volledig kunnen richten op de
zorg van cliënten. Je bent een vraagbaak voor management en medewerkers over nieuwe en bestaande
regelingen op arbeidsvoorwaardelijk gebied en ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

FUNCTIE ALGEMEEN










Je bent adviseur en gesprekspartner voor het management en medewerkers;
je bent een allrounder en in alle facetten van het HR-vak thuis;
je blijft up-to-date over de HR- trends;
je hebt ervaring met ziekteverzuimbegeleiding;
je bent verantwoordelijk voor een actuele personeels- en salarisadministratie;
je bent verantwoordelijk voor de arbeidsovereenkomsten;
je levert rapportages aan voor het management;
je hebt kennis van de actuele wetgeving en bent up-to-date aangaande de ontwikkelingen in het arbeidsrecht;
je speelt een actieve rol bij het opzetten en uitvoeren van verschillende HR projecten op het gebied van
arbeidsvoorwaarden en functiewaardering.

FUNCTIE EISEN
 Afgeronde HBO opleiding, richting HRM/Personeel & Arbeid;
 minimaal 4 jaar ervaring in een soortgelijke functie;
 je moet zelfstandig kunnen werken en bent flexibel;
 je bent 20 uur in de week beschikbaar;

 je bent verantwoordelijk voor en hebt een actieve inbreng in de verbeterprocessen op HR gebied;
 je hebt goede communicatieve vaardigheden;
 ervaring met MS Office (Outlook, Word en Excel);
 de nodige financiële kennis is een vereiste.

WAT BIEDEN WIJ
 Een leuke en afwisselende baan met professionele en enthousiaste collega’s;
 goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

 aanstelling voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband en mogelijk uitbreiding van uren.

Mocht je geïnteresseerd zijn in deze vacature stuur dan je motivatiebrief + cv
voor 14 februari naar: i.dikkerboom@tigraheerenveen.nl

