HR ADVISEUR (24 uur per week)

Wat drijft jou
Je bent een pro actieve en zelfstandige HR adviseur die in staat is om HR beleid te formuleren dat is
afgestemd op de visie en doelstellingen van Qualizorg. Tevens, erg belangrijk, kan je dit beleid
vertalen naar acties en implementeert en professionaliseert de HR instrumenten en HR processen en
zorgt voor de borging. Je adviseert het management over HR vraagstukken en individuele personele
zaken met betrekking tot in- door- en uitstroom en je durft ook ongevraagd het management te
adviseren. Daarnaast vind je het prettig om zelfstandig te werken en heb je een hands on mentaliteit.

De functie
Een belangrijk aspect binnen deze functie is het begeleiden van het totale werving- en
selectieproces. Je vindt het leuk om Qualizorg te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van
social media. Bij vacatures weet jij de juiste persoon te vinden en te binden aan onze organisatie en
een gepast inwerkproces te bieden. Ook onderhoud je het contact met bedrijven en organisaties die
producten en diensten verlenen op het gebied van werving, selectie, trainingen en opleidingen. Ook
creëer je een netwerk en omgeving voor stagiaires.
In de functie van HR adviseur geef je passend en effectief advies, zodat de organisatie beter in staat
is de door hen geformuleerde doelstellingen te behalen. Je bent in staat om personele vraagstukken
te signaleren, maakt deze bespreekbaar en helpt, waar mogelijk, deze op te lossen. Ook informeer je
het management over nieuwe wet- en regelgeving en beleidsrichtlijnen, stimuleert en ziet toe op een
juiste toepassing hiervan. Je bent een aanjager op het gebied van de cultuur binnen de organisatie,
waarbij onder andere vitaliteit een belangrijk thema is. Tevens ontwikkel je programma’s ten
behoeve van deskundigheidsbevordering en implementeert deze. Dit maakt onderdeel uit van de
gesprekkencyclus waar jij ook een belangrijke rol in vervult. Je ondersteunt en coacht namelijk de
managers in dit proces. Ook zorg je voor duidelijkheid in de organisatiestructuur en staan de
functiebeschrijvingen niet alleen helder op papier, maar zijn deze ook bekend bij de medewerkers.
Ziekteverzuimbegeleiding en uitvoering geven aan de RI&E is voor jou niet nieuw en je bent in staat
om leidinggevenden hierin te adviseren en te coachen.

Functie eisen
- Je hebt een HBO opleiding afgerond in de richting van Human Resource Management.
- Minimaal vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
- Je persoonlijk leiderschap uit zich in pro activiteit, organisatiebewustzijn, analytisch vermogen,
gedrevenheid en overtuigingskracht.
- Je bent open en makkelijk in communicatie, toegankelijk en vertrouwenwekkend.
- Je hebt een zeer goed ontwikkeld gevoel voor mensen en inzicht in verhoudingen.
- Integriteit voor het omgaan met vertrouwelijke gegevens is voor jou vanzelfsprekend.

Bedrijfsprofiel
Qualizorg is een jong, innovatief, ondernemend en snel groeiende IT organisatie in de
dienstverlenende sector gericht op gezondheidszorg. Qualizorg is, onder andere middels Qualiview,
een bepalende speler in de dataverzameling van inhoudelijke kwaliteitsindicatoren en patiënt
tevredenheid/ervaring in de zorgmarkt. Een bijdrage leveren aan Qualizorg is dan ook een bijdrage
leveren aan het optimaliseren van ons zorgstelsel. Nieuwsgierig naar meer? http://www.qualizorg.nl

Dit hebben we jou te bieden
Per direct een uitdagende functie voor 24 uur per week met veel vrijheid en ruimte voor persoonlijke
inbreng en ontplooiing. Door het ondernemende karakter van onze groeiende organisatie is veel nog
"te vormen". Kortom: een ultieme uitdaging om in een jong en dynamisch team mee te denken en
mee te bouwen aan de toekomst, je persoonlijke succes en het succes van Qualizorg. Met betrekking
tot de voorwaarden wordt er primair een plezierige baan geboden, met leuke en ambitieuze
collega’s, met uiteraard een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden.
Salaris indicatie
€ 3.000,- tot € 3.300,- bruto per maand (o.b.v. 40 uur), exclusief 8% vakantiegeld. Verder zijn de
secundaire arbeidsvoorwaarden ook prima.
Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie en CV naar:
Qualizorg B.V.
T.a.v.: Nicky Narraina
nnarraina@qualizorg.nl

