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	Subkop: 2Switch in Elst (GLD) is op zoek naar een:
	Kop: HR Generalist (32 uur)
	Body-tekst: Kringloop is hot en trending! Stichting 2Switch is met 11 winkels en ruim 600 medewerkers hét kringloopbedrijf in het oosten van Nederland. Wij zijn op zoek naar een HR generalist die mee wil bouwen aan onze mooie organisatie. Heb je een relevante afgeronde opleiding op hbo niveau? En kun jij proactief, nauwkeurig en gestructureerd werken in teamverband? Dan is 2Switch op zoek naar jou! Word jij onze nieuwe collega? Wat ga je doen? De afdeling Personeelszaken bestaat momenteel uit 2 HR assistenten en een externe casemanager verzuim. Als HR generalist adviseer en ondersteun je - samen met het team - het management van de organisatie bij de uitvoering van hun werkzaamheden. De werkzaamheden lopen uiteen van adviserende tot meer administratieve taken. Geen dag is hetzelfde en de dynamiek zorgt voor een interessante en vooral uitdagende job.De HR generalist wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van het personeelsbeleid en de wijze van begeleiding van de diverse doelgroepen. Verder behoren werving en selectie, organisatie van trainingen en de reguliere administratieve zaken tot de taken.Wat vragen wij van jou? Wij zoeken een gedreven en enthousiaste collega met een relevante afgeronde hbo opleiding. Je werkwijze is proactief, nauwkeurig en gestructureerd. Ook ben je gericht op samenwerking en klantgericht ingesteld. En beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je kunt prima overweg met de gebruikelijke software pakketten. Niet onbelangrijk is affiniteit met onze branche en de verschillende doelgroepen die bij ons werken. Je bent op niet al te lange termijn beschikbaar.Wat bieden wij jou? Wij bieden een open en professionele werksfeer met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en initiatief. Daarnaast bieden we jou een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 7 maanden met zicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. De werktijden worden in onderling overleg afgestemd. Je salaris is marktconform en gekoppeld aan opleiding en ervaring. Onze arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in het Handboek arbeidsvoorwaarden BKN, er zijn regelingen voor pensioen, reiskosten woon-/werkverkeer en personeelskorting. Wil je solliciteren? Herken jij jezelf in deze vacature, dan maken we graag kennis met je! Mail je motivatiebrief en cv voor 31 januari 2022 naar personeelszaken@2switch.nl. Kijk voor meer informatie over 2Switch op www.2switch.nl en neem bij vragen contact op met Marcelle van Eijk-Kruitwagen (HR assistent) via 06-19919901 / m.kruitwagen@2switch.nl.Je ontvangt geen bevestiging van je sollicitatie, na afloop van de sluitingsdatum krijg je nader bericht.


