Venco Campus, Eersel
Human Resources
32 – 40 uur
HBO

HR Manager
Vencomatic Group is een innovatief, internationaal familiebedrijf dat de pluimveehouderij wereldwijd
op een diervriendelijke manier wil verduurzamen. Vencomatic Group biedt een uitdagende baan in een
groeiende organisatie.
Als teammanager ben je in staat om het HR-beleid te ontwikkelen aan de hand van de
bedrijfsstrategie. Je levert hierbij een belangrijke bijdrage aan onder andere de ontwikkeling van de
organisatie en medewerkers, open cultuur en aantrekkelijk werkgeverschap. In jouw functie
rapporteer je aan de directie en ben je sparringpartner voor jouw team, bestaande uit: 3 HR Advisors,
1 Compensation & Benefits Specialist en 1 Compensation & Benefits Officer. Je bent met het team
verantwoordelijk voor het borgen en uitvoeren van het HR-beleid. Als HR Manager heb je een hands-on
mentaliteit en lever je een belangrijke bijdrage aan het structureel verbeteren en optimaliseren van
de HR-processen. Ben jij een teamplayer en weet jij de samenwerking binnen het team te stimuleren?
Haal jij daarbij het beste in jouw teamleden naar boven en weet jij samen de gemeenschappelijke
doelen te bereiken? Dan maken wij graag kennis met jou!
Jouw hoofdtaken bestaan uit:
• Het ontwikkelen van strategisch HR-beleid;
• De functionele aansturing van het HR-team;
• Prioriteiten stellen binnen het HR-team met
betrekking tot HR-agenda en projecten;
• Het coachen van het HR-team bij implementatie
van het HR-beleid en opvolging van de HR-agenda.
Jouw profiel:
• Een afgeronde HBO opleiding in de richting Human
Resource Management;
• Minimaal zeven jaar ervaring als leidinggevende
van een HR team;
• Een zelfstandige en communicatief vaardige HRprofessional;
• Ervaring in een internationale werkomgeving is
een pré;
• Bereidheid om te reizen tussen onze locaties en
kantoren.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een flexibele werktijdenregeling waarin jij
zelf je werktijden mag bepalen;
• Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën;
• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
• Breed pakket aan ontwikkelmogelijkheden;
• Een informele werksfeer.
Ben je op zoek naar een veelzijdige functie
en ben je een gedreven HR-professional?
Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting te sturen naar:
solliciteren@vencomaticgroup.com
Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Bel naar Karlijn van der Zande, HR Advisor, via
telefoon: 0497-517380.

