Industriële reiniging
Operationele ondersteuning
Klein technisch onderhoud
Handelsonderneming

HR Manager Storm Industriediensten
Storm Industriediensten BV
Storm is een lang bestaand familiebedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in industriële reiniging,
klein technisch onderhoud en operationeel ondersteunende diensten. Met honderden
medewerkers werken wij dagelijks voor de grootste industriëlen in Nederland. Onze
medewerkers staan hierbij centraal en veiligheid heeft onze absolute prioriteit. Ons bedrijf is
groeiende en volop in ontwikkeling.
De Functie
Voor onze groeiende organisatie zijn wij op zoek naar een gedreven HR manager met
communicatief en organisatorisch talent, met een positieve en flexibele instelling.
Als HR manager ben je de sparringpartner van de directie en lid van het management team. Je
helpt het personeelsbeleid verder vorm te geven en uit te dragen en geeft leiding aan de HR
support medewerkers. Je houdt je dagelijks bezig met alle voorkomende HR vraagstukken zowel
op ons hoofdkantoor als op overige locaties van recruitment tot dossieropbouw, persoonlijke
ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers en bent hierin het aanspreekpunt voor alle
niveaus binnen het bedrijf.
Je buigt je over de verdere ontwikkeling en implementatie van HR beleid, je adviseert over
procedures en arbeidsvoorwaarden om daaraan uitvoering te geven en helpt mee een prettige
werksfeer te creëren voor alle collega’s.
Je managet de correcte vastlegging van alle personeelsinformatie, zorgt voor borging van
vertrouwelijkheid daarvan en bent vraagbaak voor de medewerkers HR support.
Tevens ondersteun je de rayonleiders in alle voorkomende personeelsvraagstukken zoals
instroom, ontwikkeling en uitstroom van medewerkers en ben je de contactpersoon op gebied
van verzuim, personeelsverzekeringen en pensioen, e.d.
Kandidaat
Je bent een people-person en hebt een groot inlevingsvermogen. Je schat mensen gemakkelijk
in en hebt snel door wat hun ambities en talenten zijn. Je weet hoe je die talenten stimuleert. Je
bent communicatief sterk, maar luistert en interpreteert vooral goed. Ook onderhandelen is voor
jou geen probleem. Je vindt het een uitdaging om mensen te motiveren en te laten
samenwerken. Je bent thuis in de sociale wetgeving.
Wij vragen
 HBO werk- en denkniveau
 Gerichte opleiding HR Management
 Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie binnen een middelgroot MKB bedrijf
 Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
 Kennis van loonadministratie en het pakket HR Online is een pre
 Goede beheersing van de Nederlandse taal en woonachtig in regio Rotterdam
Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende functie binnen een prettige informele werksfeer, volop
ontwikkelmogelijkheden en een marktconform salaris met dito arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse, stuur je CV en motivatiebrief aan f.chih@storm.nl
Heb je vragen, bel ons op 010-5066363

