VACATURE HR-MEDEWERKER

Entiris vzw is een maatwerkbedrijf met 1.700 medewerkers. Wij hebben vestigingen in Aarschot, Bornem, Diest, Heistop-den-Berg, Kampenhout, Kessel-Lo en Mechelen. Ons enthousiaste team zet zich elke dag in om onze maatwerkers
– mensen met een erkende afstand tot de arbeidsmarkt – een volwaardige job aan te bieden. Zo koppelen we onze
uitgesproken sociale doelstelling aan een maatschappelijke en bedrijfseconomische verantwoorde manier van
werken. Wij werken als toeleverancier voor meerdere bedrijven – onder meer in verpakking van goederen, medische
materialen en voedingsmiddelen, assemblage en groendienst. De producten die wij aan onze klanten leveren, moeten
voldoen aan de hoogste standaarden.
Heb jij een hart voor mensen? Sta jij met twee voeten in de economische realiteit? Wil jij ook het beste van twee
werelden combineren? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe m/v/x:

HR-MEDEWERKER
Jouw uitdaging:
•

•

•

•
•
•
•
•

Je neemt projecten op die betrekking hebben op de werving & selectie van maatwerkers en/of
omkaderingsleden en op de opleiding en begeleiding van maatwerkers. In eerste instantie ligt je focus op de
werving en selectie van medewerkers. Dit zal in de loop van de tijd evolueren.
Met betrekking tot werving en selectie heb je volgende taken:
o Je staat in voor de werving & selectie van maatwerkers en/of omkaderingsleden;
o Je verzamelt de personeelsbehoeften van de verschillende afdelingen en diensten;
o Je beheert de vacatures en publiceert deze via verschillende kanalen;
o Je onderhoudt regelmatige contacten met VDAB en andere toeleiders;
o Je voert selectiegesprekken met kandidaat-maatwerkers en met kandidaat-omkaderingsleden;
o Je organiseert testmomenten en neemt testen af;
o Je overlegt met de verantwoordelijken van de afdelingen over potentiële kandidaten;
o Je handelt nieuwe aanwervingen administratief af;
o Je zet initiatieven op om vacatures bekend te maken en om Entiris als werkgever op de kaart te zetten;
o Je ondersteunt de verantwoordelijke werving & selectie bij de analyse van instroom- en
aanwervingscijfers;
o Je zorgt mee voor een warm onthaal van maatwerkers en omkaderingsleden tijdens onthaaldagen.
In de projecten rond opleiding en begeleiding van maatwerkers, kan je ingeschakeld worden in volgende taken:
o Je geeft opleidingen aan maatwerkers en/of omkaderingsleden;
o Je staat mee in voor de registratie van opleidingen;
o Je ondersteunt de afdelingen bij de jaarlijkse persoonlijke ontwikkelingsgesprekken (POP) met
maatwerkers en je voert zelf ook POP-gesprekken met maatwerkers;
o Je adviseert de afdelingen bij groei- en bijsturingstrajecten van maatwerkers en je voert zelf ook 1-op1-gesprekken met maatwerkers. Dit kunnen intensieve, moeilijke trajecten zijn die ook raken aan de
persoonlijke en sociale leefwereld van de medewerker;
o Je staat in voor het behandelen van vragen naar interne overplaatsingen;
o Je volgt re-integratiedossiers na langduridge ziekte op;
Je bent medewerker op de centrale personeelsdienst maar bent als ambassadeur van Entiris ook vaak te vinden
in onze verschillende afdelingen;
Samen met collega’s zorg je voor een optimale samenwerking binnen de centrale personeelsdienst;
Je werkt eventueel ook mee aan andere HR-projecten, bv. in het domein van welzijn op het werk of
loopbaanontwikkeling;
Je houdt een vinger aan de pols van het reilen en zeilen van het personeelsgebeuren in de afdelingen zodat je
mee kan nadenken over oplossingen en verbeteringen;
Je volgt nieuwe tendenzen op in het werkgebied van HR;

Jouw troeven:

•
•
•
•
•
•

Je bent communicatief vaardig en je legt gemakkelijk contacten;
Je kan genuanceerde analyses maken en die zowel mondeling als schriftelijk goed overbrengen;
Je bent een organisatietalent en je werkt gestructureerd;
Je hebt minstens een eerste ervaring in HR – bij voorkeur in een productieomgeving
Je hebt voeling met de leefwereld van de maatwerkers;
Je bent in het bezit van rijbewijs B en kan beroep doen op een eigen wagen.

Interesse in deze boeiende job?
Stuur dan je CV met motivatiemail naar lydia.naulaerts@entiris.be
Voor meer informatie kan je ook terecht bij Bart Steeno
op het nummer 016 44 14 77 en op www.entiris.be

