WE ARE HIRING

HR MANAGER

BEDRIJF

WAT HOUDT DE JOB IN

Boekan

Als HR Manager geef je vorm aan de HR-strategie van de
Group en ondersteun en adviseer je de managers op vlak van
HR bij de dagelijkse operationele business.

LOCATIE
Koekelare

-

Je zet een pragmatisch en resultaatgericht HR-beleid
op in lijn met de verwachtingen en de ambities van
de business. Je stuurt het beleid bij in functie van HRdata en vertaalt ook deze data naar concrete
adviezen of acties.

-

Je fungeert als vertrouwde sparring partner voor het
management, leidinggevende en medewerkers. Door
jouw aanwezigheid in onze diverse bedrijven zorg je
voor een laagdrempelig en toegankelijk HR.

-

Je staat in voor het volledige sollicitatieproces waarbij
je focust op het aan boord halen van de beste
talenten en borg staat voor een positieve candidate
experience. Je neemt de lead in de positionering van
de Pollet Group als werkgeversmerk.

-

Je ontwikkelt en beheert een talentgericht beleid
waarbij je focust op evaluatiecycli, training, algemene
ontwikkeling, interne doorgroei en succession
planning. Je coacht het lijnmanagement in alle
facetten van leiderschap, HR, conflictbemiddeling,
e.a.

-

Je bouwt verder aan een sterke organisatiecultuur en
draagt actief bij tot het uitdragen van het Pollet DNA.
Je coördineert de interne en externe communicatie.

-

Je initieert comp.&ben projecten (samen met de
comp&ben specialist) om het loonbeleid verder te
optimaliseren. Samen met de payroll coördinator
zorg je voor een correcte loonverwerking. Je bewaakt
tevens de conformiteit met relevante sociale
wetgeving.

-

Je rapporteert aan de Legal Director waarmee je
samen de HR organisatie verder structureert in
functie van de groei en ambities van onze groep.

-

Scope van deze rol zijn onze Belgische bedrijven.

OVER ONS
Pollet Group heeft vestigingen in 14 landen en
is actief binnen 3 segmenten: de sector van
waterbehandeling, de zwembadwereld en de
medische industrie. Pollet Water Group bundelt
.26 bedrijven actief in waterbehandeling. Pollet
Pool Group bewerkt de markt van
zwembadbouwers met 8 distributiefirma’s en 2
fabrikanten. Pollet Medical Group, bestaat uit
in totaal 6 gespecialiseerde medisch
georiënteerde bedrijven.
Boekan, gevestigd in Koekelare, is vandaag het
financiële en juridische hart van onze groep.
Met een team van meer dan 20 experts
ondersteunt Boekan alle ondernemingen van
de groep op het vlak van human resources,
juridische zaken, administratie, financiën en
andere diensten.
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PROFIEL
•

•

•

•

•
•

Je hebt een Masterdiploma en minstens 5 jaar
expertise opgebouwd in een generalistische HR rol. Je
bent vertrouwd met de nieuwste HR-trends en
evoluties op de markt.
Je bent gepassioneerd door soft HR maar hebt tevens
een goede kennis van de Belgische sociale wetgeving
en het arbeidsrecht.
Deze attitude typeert jou volledig: sterk
business oriënted, down-to-earth, integer, proactief,
resultaatgericht en besluitvaardig.
Je hanteert een pragmatische aanpak en kan op alle
niveaus in de organisatie schakelen. Je bent
service-minded, communicatief, diplomatisch en je
hebt sterke vaardigheden naar coaching en motivatie.
Met jouw overtuigingskracht en positivisme weet je
kandidaten te enthousiasmeren en medewerkers te
motiveren.
Je communiceert vlot in het Nederlands en Frans.
Jouw kantoor is in Koekelare maar je gaat ook ter
plekke bij onze bedrijven.

WAT BIEDEN WE JOU
We bieden jou een afwisselende en uitdagende
job in een snelgroeiende onderneming waar
ondernemerschap en initiatief nemen wordt
gestimuleerd en er een ‘can-do’-mentality
heerst. Je krijgt de kans om jouw potentieel
voluit te benutten met ruimte voor ambitie en
doorgroeimogelijkheden.
Je vervoegt een warm internationaal en volledig
Belgisch familiebedrijf met oog voor zijn
medewerkers en zijn klanten.
Een aantrekkelijk salarispakket conform jouw
ervaring.

BOEKAN
Brouwerijstraat 14
8680 Koekelare

LET’S MEET
Stuur je C.V. en motivatiebrief naar
marie.vandewalle@polletgroup.com.
Meer info? Neem een kijkje op:
www.polletgroup.com
www.polletwatergroup.com
www.polletpoolgroup.com
www.polletmedicalgroup.com

