HR Management Partner
Die de handen uit de mouwen steekt en in staat is
om HR op een professionele manier uit te voeren.

Wat ga je doen
Bij HQ-Pack ben jij als HR Management Partner vooral met operationele zaken bezig; je coördineert
voorkomende HR-processen en ondersteunt het management bij de (administratieve)uitvoering. Je zult al snel
merken dat we ambitieus zijn en dat er in sommige opzichten ook nog een ‘MKB’ mentaliteit heerst. Dit
betekent dat jij als HR-professional allerlei (operationele- en tactische) HR-items vorm kunt gaan geven. Een
mooie rol om er zeker van te zijn dat het management jouw ondersteuning graag gebruikt.
Als HR Management Partner ben je het eerste aanspreekpunt voor het management. Een zeer afwisselende,
hands-on functie, hoofdzakelijk op operationeel niveau. Met aandachtsgebieden als het verder optimaliseren
van HR-processen, training en opleiding, werving en selectie, het coördineren van verzuimmanagement en
allerlei ad-hoc HR-projecten. En uiteraard ben je op jouw vakgebied de sparringpartner voor het management.
Kortom, een rol midden in de hectiek van een zich ontwikkelende organisatie.
Je rapporteert aan de CFO.
Wat vragen wij van jou
Voor deze boeiende rol heb je een afgeronde Bachelor op het gebied van HR of Bedrijfskunde. Je hebt een
aantal jaren ervaring in een vergelijkbare HR-rol en bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving. Je
bent aantoonbaar in staat om hoofd-,bijzaken van elkaar te scheiden en er adequaat op te handelen. Jouw
omgeving waardeert jouw ondersteunings-, consulting-skills en jij weet wat er voor nodig is om een snel
veranderend bedrijf professioneel verder te helpen. Je hebt een flinke dosis nuchterheid, je bent een
proactieve aanpakker en je bent een echte dienstverlener. Met een juiste balans tussen de harde en zachte
kant van jouw vakgebied. Begripvol, empathisch en op z’n tijd ook stevig en zeer doortastend.
Wat bieden wij
Een mooie en uitdagende job, bijvoorbeeld als 2e stap in je loopbaan als HR-professional. In je rol heb je volop
ruimte om je expertise en creativiteit in te brengen. Natuurlijk een prima salaris en een uitstekend pakket aan
secundaire arbeidsvoorwaarden. In deze groeiende job liggen er voor jou volop kansen en mogelijkheden om
stappen te zetten.

