LEADING IN TECHNOLOGY!
Sormac produceert geavanceerde machines voor de groenteverwerkende industrie. Wij zijn
wereldwijd actief voor klanten die aardappelen, wortelen, uien en sla verwerken. In ons
modern bedrijf in Venlo ontwikkelen en fabriceren we succesvol machines en processen die
het mogelijk maken hygiënisch en veilig voedsel te produceren met steeds betere kwaliteit.
Wegens sterke groei van het personeelsbestand (85 medewerkers), alsmede nog te verwachten
groei, zijn wij per direct op zoek naar een:

HR functionaris (32 uur)
Functie-informatie:
De HR functionaris:
• draagt zorg voor alle voorkomende operationele werkzaamheden op HR-gebied
(met uitzondering van de salarisadministratie)
• houdt CAO ontwikkelingen bij en past bij wijzigingen in de wettelijke regelgeving
interne processen en afspraken waar nodig aan
• coördineert de wervingsprocedures en ondersteunt hierin de directie en
leidinggevenden
• ondersteunt leidinggevenden bij alle zaken op HR-gebied
• onderhoudt het contact met de Arbodienst en begeleidt medewerkers en
leidinggevenden in het Poortwachter-proces
• draagt zorg voor de uitvoering van de opleidingsplannen
• coördineert de jaarlijkse functioneringsgesprekken
• doet voorstellen tot efficiency verbetering van de operationele HR-processen en
implementeert deze verbeteringen
• adviseert het management en de directie op tactisch-strategisch niveau over HRgerelateerde onderwerpen en -beleid
• rapporteert rechtstreeks aan de directeur Finance
Functie-eisen:
De HR functionaris:
• heeft een HR-gerelateerde opleiding op minimaal HBO niveau
• heeft minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van HRM
• is een stevige, energieke persoonlijkheid die zowel oog heeft voor het
medewerkersbelang als voor het zakelijk belang
• heeft uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt, volgt de ontwikkelingen op de voet
en heeft en onderhoudt een goed netwerk betreffende arbeidspotentieel

•
•
•
•

is minimaal 32 uur per week beschikbaar (36 uur per week bespreekbaar)
kan zelfstandig werken en neemt initiatieven
heeft een hands-on mentaliteit en kan gestructureerd en oplossingsgericht werken
kan prioriteiten stellen, ook onder uitdagende omstandigheden

Sormac biedt:
•
•
•
•
•
•

een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende, internationale organisatie
een marktconform salaris
goede secundaire arbeidsvoorwaarden
goede ontwikkelingsmogelijkheden
een prettige werksfeer
pensioen conform cao Metaalbewerkingsbedrijf

Inlichtingen en reageren:
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Hugo Kamps (adviseur HR)
tel.:06-42907310. Uw reactie zien wij graag z.s.m. tegemoet via h.kamps@sormac.nl
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor alle vacatures geldt dat wij geen prijs stellen op acquisitie door derden.

