HR Adviseur
Zonhoven - België (24 -32 uur)
Functieomschrijving
Het HR team van itsme is gevestigd op het hoofkantoor in Nederland, Raamsdonksveer, en bestaat uit zeven
medewerkers. Zij focussen zich met iedere hun eigen specialisme op de sales vestigingen in Nederland. Naast
deze vestigingen hebben we ook zelf opererende vestigingen in het buitenland, waaronder onze vestiging in
Zonhoven, België.
In verband met uitbreiding van de activiteiten van het team zoeken wij een HR adviseur voor België. In deze
zelfstandige solo rol ben je voor deze vestiging het eerste aanspreekpunt voor operationele en tactische HRvraagstukken. Je bent bekend met alle HR processen met als hoofdthema’s de in-, door- en uitstroom van
medewerkers. Je adviseert managers en medewerkers over tal van zaken en indien nodig wordt er, samen met de
HR manager, een beslissing genomen.
Je werkt graag zelfstandig maar vindt het ook prettig om aansluiting te zoeken bij het bestaande HR team in
Nederland. Gezien de functie nieuw is zal er in samenspraak met de HR manager en de betreffende
landendirecteur, gekeken moeten worden naar de wenselijke inzet op de vestiging Zonhoven. De overige dagen
bied je ondersteuning aan de organisatie vanuit Nederland.
Functie inhoud
Je gaat je in deze rol voornamelijk bezig houden met:
 Operationele werkzaamheden aangaande instroom, doorstroom en uitstroom
 Passend en effectief advies geven richting medewerkers of leidinggevenden
 Adviseren van het management wat betreft HR-vraagstukken op tactisch en operationeel niveau
 Vormgeven en professionaliseren van HR beleid
 Het up-to-date houden van het personeelsinformatiesysteem
 Het continue analyseren en indien nodig of gewenst verbeteren of aanpassen van processen
 Het verzorgen en uitwerken van personeel gerelateerde brieven en overeenkomsten
 Het onderhouden van contacten met verschillende externe partijen
 Het jaarlijks meedenken en uitvoeren van de doelstellingen van de afdeling HR
 Toezien op juiste toepassing van de Belgische wet- en regelgeving
 Tijdige rapportage van knelpunten aan de Manager HR

Persoonlijke kenmerken
Herken jij jezelf in onderstaande?
 Je kunt goed samenwerken en bent hierdoor ook in staat om dit op afstand/virtueel te doen
 Je hebt een klantgerichte instelling
 Je neemt initiatieven en geeft hier ook concreet vervolg aan
 Je bent flexibel, bereid om te reizen tussen onze vestigingen
 Je bent besluitvaardig, durft wanneer nodig zelfstandig beslissingen te nemen
 Je bent kwaliteitsgericht
 Je bent in een kei in plannen en organiseren, met name ook van je eigen werkzaamheden
 Je bent resultaatgericht
 Je beschikt over genoeg overtuigingskracht
Functie-eisen
En voldoe je aan de volgende eisen? Dan zijn we op zoek naar jou!
 Afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van HRM of Bedrijfseconomie
 Minimaal 7 jaar relevante werkervaring
 Kennis van de Belgische wet- en regelgeving
 Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift is een must. Kennis van de Franse taal in woord en
geschrift is een pré
 Goede beheersing van het volledige MS Office pakket
 Kennis van Afas Profit is een pré
 Je bent bereid te reizen tussen onze vestiging(en) in Nederland en België
Over itsme
itsme gaat voor succes. Net als jij. In een wereld die zó snel verandert, laten wij anderen slagen. We zijn als
technisch distributeur meer dan alleen een groothandel en bundelen de ervaring van vijf organisaties tot één
internationale bedrijvengroep voor de industrie. We zijn met zo’n 550 collega’s, verspreid over vestigingen in
Nederland, België, Duitsland, Roemenië en Spanje. Eindgebruikers, machine- en modulebouwers en technisch
installateurs: ze vertrouwen op ons brede aanbod aan elektrotechnische en mechanische producten en
oplossingen. Elke dag weer. Kijk voor meer informatie op www.itsme.eu
Wij bieden
Naast een prettige werksfeer kennen wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder:
 Laptop en telefoon
 Studiekostenregeling
 Pensioenregeling
 Collectieve zorgverzekering
 ADV-dagen
 Korting op bedrijfsfitness
 Korting op personeelsaankopen
Tevens hebben we bij itsme een personeelsvereniging waar je je vrijblijvend voor kunt aanmelden!

Solliciteren
Heb je interesse in bovenstaande vacature? Stuur dan je sollicitatie voorzien van CV en motivatie ter attentie van
Eva van Olphen naar hr@itsme.eu. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op via
06 – 10031248. Een whatsappje mag ook altijd!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Het kan voorkomen dat wij voor de selectieprocedure gebruik maken van social media.

