KnaapenGroep is het oudste familiebedrijf van Nederland (opgericht in 1652) en
wordt inmiddels vertegenwoordigd door de 11e generatie. Van een eenvoudig
schildersbedrijf zijn zij uitgegroeid tot een multidisciplinair renovatiebedrijf, met
voornamelijk woningcorporaties als opdrachtgever. KnaapenGroep heeft een
bijzondere kijk op renoveren en dat zien opdrachtgevers terug in de praktijk.
Anders dan dat je van een bouwbedrijf verwacht, bouwen zij niet alleen met
stenen en cement. Zij renoveren fysiek én sociaal en investeren in een betere
toekomst voor de bewoners van een wijk. De organisatiecultuur bij KnaapenGroep
is sterk, als een onzichtbare lijm die de Knaapen-medewerkers met elkaar verbindt.
Als oudste familiebedrijf van Nederland weten zij als geen ander dat een aangenaam werkklimaat, waarbij mensen zich prettig voelen, de basis is voor kwaliteit
en voor de toekomst. Knaapen kent een platte en informele werksfeer, waarin je
zowel persoonlijk als vakinhoudelijk de vrijheid krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen. Met een team van ruim 100 vakbekwame mensen zet KnaapenGroep zich
iedere dag proactief in voor de klanten. De collega’s zijn betrokken naar elkaar, de
opdrachtgevers en de bewoners. Een team om trots op te zijn!! Voor KnaapenGroep
zoeken wij een

HR MANAGER
(32-40 UUR)

MET EEN HART VOOR MENSEN

DE FUNCTIE
Je bent aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden over HR gerelateerde zaken.
Je hebt hierin veel parate en inhoudelijke kennis van HR-thema’s. Je bent eindverantwoordelijk
voor onderwerpen als werving & selectie en verzuim. Je werkt nauw samen met je HR-collega.
Je bent verantwoordelijk voor een breed scala aan HR projecten: onboarding anno 2021,
maatwerk arbeidsmarktcommunicatie, een modern opleidingsplan, organisatorische groei en het
onderhouden van het werving en selectieproces. Je bent in de lead bij het verder afstemmen van
het personeelsbeleid op de organisatie van de toekomst. Je draagt zorg voor HR gerelateerde
communicatie (beleid en overig) naar alle medewerkers. In samenspraak met je collega draag je
zorg voor administratieve HR processen en de automatisering hiervan. Als HR Manager neem je
deel aan en ondersteun je het management team en adviseer op alle aspecten van het HR-vakgebied en organisatorische vraagstukken. Je toont je betrokken eigenaar op alle aspecten die te
maken hebben met organisatie en bezetting. Gezien de groei van KnaapenGroep is strategisch
inzicht en het zijn van een stevige gesprekspartner belangrijk.
JE PROFIEL
Je beschikt over een afgeronde opleiding op Hbo-niveau, bij voorkeur P&O / MER / Bedrijfskunde,
aangevuld met minimaal 8 jaar ervaring in een tactisch/strategische HR-functie binnen het MKB
(bij voorkeur in een familiebedrijf). Vanzelfsprekend beheers je de Nederlandse taal in woord en
geschrift uitstekend. Je hebt kennis van en moderne ervaring met MS Office, ERP-pakketten en
algemene personeelssystemen. Organisatie, planning, leidinggeven, kennis van arbeidsrecht en
overige relevante wet- en regelgeving (WVP, AVG etc.) behoren tot je aantoonbare relevante kennis
en competenties. Daarnaast heb je voldoende bagage op het gebied van financien, ben je oplossingsgericht, besluitvaardig en een doorpakker.
KNAAPEN BIEDT
Een structuur met korte lijnen waar je zonder humor niet ver komt. Zij kennen een marktconform
salaris en uitstekende, onderscheidende arbeidsvoorwaarden volgens de UTA-CAO. Het hoofdkantoor in Son is een modern, warm en medewerkersvriendelijk kantoor.
INTERESSE?
LINKX HR Management begeleidt deze werving- en selectieprocedure. Heb je interesse in deze
functie of wil je meer weten? Stuur je cv naar Imke Segers, imke@linkxhr.nl of bel naar 06 – 513 68 465.
Voor meer algemene bedrijfsinformatie; www.knaapen.nl. Uiteraard worden sollicitaties vertrouwelijk
behandeld.

imke@linkxhr.nl

linkxhr.nl

