Afstudeerder HRM m/v
Fulltime (38 uur) – standplaats Oldenzaal
De opdracht
Je gaat in opdracht van de HR Adviseur en in nauwe samenwerking met de Marketing & Communication Manager aan de slag met een
onderzoek richting Employer Branding. Ropeblock wil de arbeidsmarkt in de regio Twente beter bewerken en meer naamsbekendheid
genereren. Onze medewerkers zijn trots op hun werk, onze organisatie en de producten die wij maken. Deze trots willen wij graag
uitdragen en we zijn op zoek naar meer houvast in deze missie.
In deze arbeidsmarkt, waarin het lastig is goede medewerkers te vinden, wil Ropeblock de basis leggen voor het Werving & Selectiebeleid
van de toekomst. We zijn op zoek naar een HR Afstudeerder die hierin een leidende rol kan vervullen. Jouw resultaten worden direct
toegepast in de praktijk.
Mocht jouw interesse op andere vlakken liggen, is het mogelijk om onderdeel uit te maken van andere HR projecten, zoals
Duurzame Inzetbaarheid, herziening en het nieuw opstellen van functiebeschrijvingen. Ook staan wij open voor jouw eigen
inbreng en interesses op het gebied van HR projecten.
Het HRM team van de vestigingen Oldenzaal en Bergen op Zoom bestaat uit een HR Adviseur en Administratief medewerker HCF,
in totaal 1 FTE. Vanuit de standplaats Oldenzaal wordt voor ongeveer 100 medewerker het HR beleid bepaald en begeleid/uitgevoerd.

Profiel
Je volgt de HBO-opleiding HRM en zit in het laatste jaar van de opleiding. Je hebt affiniteit met communicatie en het werken in een
technische omgeving. Je bent initiatiefrijk, flexibel, communicatief vaardig en organisatorisch sterk. Plannen, voortgangsbewaking
en accuratesse zijn voor jou vanzelfsprekend. Als Afstudeerder HRM is de HR Adviseur jouw directe opdrachtgever.

Wij bieden
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wij zijn een bedrijf met een informele bedrijfscultuur. Samenwerken, meedenken en meewerken aan nieuwe oplossingen
zijn belangrijk. We zijn trots op onze fijne werksfeer en de uitdaging die het werk ons biedt. We bieden een stagevergoeding
van € 600,00 bruto per maand.

Onze organisatie
Ropeblock is al ruim 25 jaar expert in ontwikkeling en productie van hoogwaardige componenten voor de hijs- en
staalkabelindustrie. Een thuis voor (technische) specialisten die samen met haar leveranciers en klanten efficiënte
en innovatieve producten realiseert. We zijn een zelfstandige onderneming en een internationale speler van formaat
in een nichemarkt (in de segmenten Cargo Handling – Maritiem; Offshore; Construction; Dredging en Rigging).
Onze focus voor de komende jaren is internationale groei, waarbij prijs, kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel staan.

Jouw reactie
Denk jij dat jij het verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke onderbouwing aan Lieke Hoppenreijs,
HR Adviseur, vacature@ropeblock.com. Neem voor nadere informatie contact op met Lieke Hoppenreijs, telefoonnummer
0541 – 532 300.
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