Venco Campus, Eersel
Human Resources
32 – 40 uur
HBO

HR Teammanager
Weet je met jouw creatieve inzicht en positieve mindset effectieve oplossingen aan te bieden? Weet je
jouw enthousiasme over te brengen aan het team en wil jij de kartrekker zijn van onze HR projecten?
Dan is deze functie wat voor jou!
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. Je gaat een grote bijdrage leveren aan de professionalisering van de HRafdeling. Je wordt verantwoordelijk voor diverse organisatiebrede HR onderwerpen.
De hoofdtaken van een HR Teammanager
• Je draagt zorg voor de strategische ontwikkeling
van het HR team en de organisatie;
• Je bent in staat om de ambities en
organisatiedoelstellingen om te zetten in een
duidelijke en eigentijdse visie op een strategische
(meerjaren)koers voor HR;
• Je coacht de teamleden bij hun werkzaamheden
en zorgt voor de ontwikkeling van een
professioneel team;
• Je realiseert goedlopende bedrijfsprocessen
binnen het team.
Jouw profiel
• Een afgeronde HBO opleiding in de richting Human
Resource Management;
• Minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende van
een HR team.
• Een zelfstandige en communicatief vaardige HRprofessional;
• Kennis van Visma is een pré;
• Ervaring in een internationale werkomgeving is
een pré;
• Bereidheid om te reizen tussen onze locaties
Aalten en Eersel.

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;
• Ontwikkelmogelijkheden door het volgen
van relevante cursussen en opleidingen;
• Een team waar je te allen tijde op kan
terugvallen;
• Een gezellige en 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 de HR Advisor, Karlijn van der Zande,
via 0497-517380.

