Vacature

Allround HR manager
Deventer - Voor 24 tot 32 uur per week

Ontdek, speel en beleef. Bij Kindercentrum.nl maken de medewerkers werk van dit centrale thema! Onze
medewerkers hebben oog voor het kind. Dat is terug te zien in een goede balans tussen rust en activiteit, structuur
en flexibiliteit.
Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende solo HR functie waar geen dag hetzelfde is? Word je blij van de
vrijheid om geheel een eigen richting te kunnen geven aan het HR beleid? Dan hebben wij de perfecte functie voor
jou!
Wat ga je doen?
De functie van Allround HR Manager bij Kindercentrum.nl is breed en zelfstandig. De werkzaamheden variëren van
het opstellen van HR beleid, meedenken in het MT, geven van tactische en operationele HR adviezen aan de
managers en locatiemanagers tot het verzorgen van de HR administratie.
Je zorgt voor continuïteit en kwaliteit en bent een stevige gesprekspartner. Als HR manager neem jij een
sleutelpositie in, waarbij je het management ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) bij het uitvoeren
en het verder ontwikkelen van het HR beleid. Je begeleidt veranderprocessen en zelf opgezette HR projecten.
Actuele thema’s zijn: (strategische) personeelsplanning, opleidingsbeleid, ziekteverzuim, werving en selectie,
employee engagement en digitalisering.
Wat kun jij Kindercentrum.nl bieden?
Wij zijn op zoek naar een HR manager met minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare brede HR -functie. Je
beschikt over een relevant HBO diploma. Je bent goed op de hoogte van huidige wet en regelgeving. Ervaring in
de kinderopvang is een pré maar zeker geen vereiste. Uiteraard beschik je over uitstekende communicatieve
vaardigheden en weet je hoe belangrijk communicatie, afstemming en verbinding is om dingen voor elkaar te krijgen.
Wat kan Kindercentrum.nl jou bieden?
Je krijgt een dienstverband voor 24 tot 32 uur per week, met een salaris conform de CAO Kinderopvang schaal 10
afhankelijk van opleiding en ervaring, komt dit neer op een bruto maandsalaris van minimaal € 3.089,- en maximaal
€ 4.155,- bij een werkweek van 36 uur.
We bieden je een uitdagende baan als HR manager in een organisatie die volop in ontwikkeling is wat jou de kans
geeft om in alle vrijheid je eigen stempel te drukken vanuit jouw HR perspectief. Een platte organisatie waar je zo
naar binnen loopt bij de General Manager om jouw ideeën door te spreken. Verder ben je verzekerd van een goede
werksfeer met leuke collega’s.
Meer informatie en solliciteren
Hebben we je enthousiast en nieuwsgierig gemaakt? Stuur jouw motivatie en CV vóór 28 december 2018 naar
directie@kindercentrum.nl. Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan contact op met Karoline
Vleeshouwers, General Manager, via email: directie@kindercentrum.nl.
Deze vacature bij Kindercentrum.nl wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid
krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

