Vacature HR-Manager
Ben je op zoek naar een veelzijdige HR functie in een levendige omgeving? Heb je passie voor je vak
en wil je echt bijdragen aan de organisatie door kwaliteit te leveren? Zie je de grote lijnen zonder de
details uit het oog te verliezen? Wij zijn op zoek naar een HR Manager (16-24 uur).
Als HR Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van
het HR-beleid binnen François Geurds Group om het menselijke kapitaal van onze organisatie zo goed
mogelijk tot zijn recht te laten komen. Je houdt toezicht op de organisatiecultuur en waarborgt de
naleving van arbeidsvoorschriften en wetgeving in Nederland. Tevens adviseer en ondersteun je de
organisatie in een grote diversiteit aan HR-gerelateerde vraagstukken en adviseer je managers actief op
HR gebied.
Jouw verantwoordelijkheden:
Het optimaliseren en onderhouden van HR-beleid passend bij de strategie van François Geurds
Group;
Het signaleren van afwijkingen en het actief doen van aanbevelingen op HR gebied;
Sparringpartner op het gebied van HR;
Het faciliteren en monitoren van de operationele uitvoering van gestandaardiseerde HR processen
zoals beoordeling, tussentijdse evaluaties, etc.;
Recruitment-werving & selectie van nieuwe medewerkers inclusief onboarding;
De opleiding en ontwikkeling van medewerkers;
Het bijhouden van verlofdagenregistratie en ziekteverzuimregistratie;
Loonverwerking en personeelsadministratie;
Een signaalfunctie naar de directie voor zaken 'die er toe doen’ op de werkvloer;
Naleven van het interne beleid, wetgeving en juridische standaarden;
Proactief coachen van medewerkers en managers op gedrag en uitoefenen functie;
Begeleiding en ondersteunen van management in het geval van personele aangelegenheden zoals
opleidingsplannen, ontwikkelgesprekken en arbeidsrechtelijke dossiers;
Het optimaliseren en onderhouden van het uitstroombeleid van FG (ontslag, herstructurering,
outplacement en exitgesprekken);
Contactpersoon voor diverse instanties en bedrijven (UWV, Arbodienst, deurwaarders, verzekering &
pensioen, advocaten, opleidingsaanbieders, W&S bureaus);
Uitvoering/deelname HR (gerelateerde) projecten;
Vertrouwenspersoon voor de organisatie;
Bijdragen aan een optimale uitvoering van het kwaliteits-, milieu- en veiligheidsbeleid (in
samenwerking met andere afdelingen);
Rapporteren aan de Managing Director en deel uit maken van het MT van François Geurds Group.

Vacature HR-Manager
Jouw profiel:
Je bent in het bezit van een Hbo-diploma richting Personeel & Organisatie;
Je hebt tenminste 3 jaar werkervaring binnen het HR-veld in Nederland;
Je hebt een open, energieke en spontane persoonlijkheid;
Je bent integer, stressbestendig, proactief en vastberaden;
Je kan werken op operationeel, tactisch en strategisch niveau;
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels;
Je hebt goede computervaardigheden, waaronder MS Word en Excel.
Ons aanbod:
Werken bij een trots bedrijf binnen een enthousiast, gemotiveerd team;
Een afwisselende, zelfstandige management job met ruimte voor groei en eigen inbreng;
Ruime aandacht voor de medewerker en ruimte voor ontwikkeling;
De sfeer is informeel, hartelijk, professioneel en doelgericht;
Een marktconform salaris;
Werktijden van: 10:00 -18:00 uur.
Ben je geïnteresseerd om bij François Geurds Group te werken? Kijk gerust voor meer
informatie op de website www.fgrestaurant.nl. Stuur bij interesse je motivatiebrief en CV naar
dhr. F. Geurds. Email: staff@fgrestaurant.nl.

