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ropeblock.com

Senior HR Adviseur m/v

Standplaats Oldenzaal – 0,8 FTE (30-32 uur/wk)

Voel jij je thuis binnen een organisatie waarin techniek en kwaliteit centraal staat en weet je gemakkelijk te schakelen tussen 

verschillende mensen en afdelingen? Ben jij sociaal vaardig, kritisch, adviserend en heb je een grote mate van zelfstandigheid: 

dan zijn wij op zoek naar jou!

De functie
In de rol van Senior HR Adviseur houd jij je bezig met alle operationele en tactische HR taken en vragen wij van jou een belangrijke bijdrage  

ten aanzien van het binden en boeien van onze medewerkers. Binnen Ropeblock draait het om onze medewerkers, zij borgen onze kwaliteit, 

innovatie en klanttevredenheid. Met jouw resultaatgerichte en nauwgezette aanpak weet jij de werkzaamheden van HR Adviseur feilloos uit 

te voeren. Je bent verantwoordelijk voor de personeelszaken van zo’n 100 collega’s over twee locaties en bent ook in staat om hun vragen te 

beantwoorden. Je rapporteert aan de Controller. 

• Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directie en management over de ontwikkeling van het HR-beleid en ontwikkelingen op  

 het gebied van wet- en regelgeving. 

• Je adviseert en ondersteunt management en directie bij de uitvoering van het HR-beleid en bij toepassing van bedrijfs- en  

 arbeidsvoorwaardelijke regelingen, ziekteverzuim en functioneren van medewerkers. 

• Je ziet toe op juiste toepassing van wet- en regelgeving.

• Je implementeert nieuwe HR-tools en systemen.

• Je speelt een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers.

• Je bent verantwoordelijk voor het werving- en selectiebeleid en uitvoering daarvan binnen Ropeblock. Van het opstellen van de  

 vacature tot en met het in orde maken van de contracten bij indiensttreding.

• Je adviseert inzake contractmogelijkheden.

• Je voert de personeels- en salarisadministratie uit.

• Je bent het eerste aanspreekpunt voor alle vragen rondom personeelszaken.

• Onze vestiging in Halsteren behoort ook tot jouw aandachtsgebied.

 

Wij vragen
• Zelfstandigheid, representativiteit en proactieve houding.

• Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van HRM.

• Minimaal 4-5 jaar actuele werkervaring in het HR-werkveld.

• Juridische kennis van arbeidsrecht en overige sociale wet- en regelgeving.

• Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.

• Kennis van de CAO Metalektro is een pré.

Wat bieden wij jou?
Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ropeblock valt onder de cao Metalektro.

Werken bij Ropeblock
Ropeblock B.V. in Oldenzaal is 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 niche markt (in de segmenten Cargo Handling – Maritiem; Offshore; Construction; Dredging en  

Rigging). Onze focus voor de komende jaren is nog meer internationale groei, waarbij kwaliteit en innovatie hoog in  

het vaandel staan.

Interesse?
Denk jij dat je verschil kunt maken? Stuur je CV aangevuld met je persoonlijke onderbouwing aan Renate Beijerink,  

HR adviseur, r.beijerink@ropeblock.com. Reageren kan tot 30 september 2018.

Ropeblock B.V., Kampenstraat 1, NL-7575 ER Oldenzaal  |  PO Box 391, NL-7570 AJ Oldenzaal, The Netherlands

https://ropeblock.com/

