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HR officer 

 

Als HR Officer bent u het belangrijkste aanspreekpunt voor de medewerkers over alle kwesties die verband 

houden met HR (Talent Management, Training & Development, Performance Management, enz.). U draagt bij 

tot het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van alle HR processen. U werkt nauw samen met het QSE-team 

en het management om beleidsmaatregelen en richtlijnen te bepalen.  

 

Taken:  

Aanwerving en Onboarding: 

 Deelnemen aan rektruteringscampagnes (jobbeurzen, employer branding, online 

jobs,...)  

 Opstellen en updaten van vacatures  

 Samenwerking met verschillende uitzendpartners  

 Volledige medewerkerscyclus van instroom, doorstroom tot uitstroom 

 Onboarding (ontvangst, rondleiding, integratie, opleidingsplan,…)  

 Nauwe samenwerking met de afdeling QSE  

 Opstellen van een integratieplan in samenwerking met de betrokken manager 

 De nieuwe werknemers integreren in de verschillende beheersinstrumenten 

(tijdsregistratie, toegangsrechten, sociaal secretariaat)  

 Evaluatie - en opvolggesprekken voeren met nieuwe kandidaten 

Payroll :  

 Loonbeheer (A - Z):  

o Loonverwerking van alle personeelsleden (arbeiders en bedienden) in 

samenwerking met het sociaal secretariaat.  

o Voorbereiding van niet-recurrente bonus (cao 90) - en winstpremie dossiers 

in samenwerking met de directie.  

 Beheer van de voordelen (groeps- en hospitalisatieverzekering, auto, elektrische 

fiets,...)  

 Opstellen van diverse loonsimulaties op vraag v/h management  
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Soft skills:  

 Uitvoeren en opvolgen van het ontwikkelings-, performance- en opleidingsplan, 

waarbij wordt toegezien op de naleving van sectorale en interne overeenkomsten 

 Beheer van disciplinaire en ontslagprocedures voor alle personeelsleden 

 Advies verlenen aan leidinggevenden inzake sociale betrekkingen  

 Coördineren en leiden van collectieve arbeidsbetrekkingen (werknemers en 

arbeiders), waarbij een sterke sociale dialoog wordt gehouden. 

 

Profiel:  

 Je kan jezelf vlot uitdrukken in het Frans en Nederlands  

 Je hebt goede organisatorische en prioriteitsmanagement vaardigheden  

 Je bent empathisch en een goede luisteraar  

 Je hebt een perfecte beheersing van het Office pakket. 

 HR-opleiding of gelijkwaardig 

 Kennis van sociale wetgeving  

 Je bent in staat om met vertrouwelijke informatie om te gaan 

 

Aanbod:  

 

Je inzet wordt beloond met een aantrekkelijk salaris, aangevuld met diverse extralegale voordelen 

zoals een maaltijdcheque, hospitalisatie verzekering, laptop, iPhone, netto vergoeding, een bonus, 

... 

Daarnaast voorzien ze opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. 

 

 

 

 


