Coördinator Human Resources (m/v/x)
Voltijds 36 uren– contract onbepaalde duur
Je functie
Ben je er ook van overtuigd dat een duurzaam en verankerd kennis- en talentmanagement mee de
basis vormt voor een groeiende en lerende organisatie? Heb je specifieke (vooruitstrevende)
ideeën van hoe je dit zou aanpakken? Weet je waarom ontwikkeling en groei binnen een
organisatie van kapitaal belang is?
Heb je onderbouwde antwoorden op bovenstaande vragen en zin in het opstarten en begeleiden
van HR-projecten, dan ben jij de ideale collega om ons team te versterken!
Als coördinator Human Resources heb je de kans om het menselijk kapitaal van de organisatie te
versterken. Dit doe je door samen met de verantwoordelijken van de verschillende diensten en
directies de kennis en talenten naar een hoger niveau te tillen. Hierdoor kunnen we antwoorden
bieden op uitdagingen van vandaag en morgen, op het vlak van kennis, talenten en duurzaam
loopbaanbeleid.

Je profiel
 Eerst en vooral heb je een passie voor de wereld van Human Resources, en meer bepaald in
het domein van groei en ontwikkeling van het menselijk kapitaal.
 Je beschikt minimum over een bachelor in een menswetenschappelijke richting of, voor
internen, gelijkwaardig door ervaring.
 Je hebt enige ervaring in het leiden van projecten en hebt zin om vooruitstrevende projecten
in te passen in de organisatie.
 Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (overleggen, overtuigen, omgaan met weerstand,
…).
 Een stevige brok administratie schrikt je niet af.
 Klantvriendelijkheid en klantgerichtheid zitten in je DNA, en je staat positief tegenover
diversiteit.
 Je voelt je betrokken bij je job en je weet waarom je bij De VoorZorg wil werken.
Jouw wereldbeeld vindt aansluiting bij onze waardegedreven organisatie.

Standplaats: Antwerpen.
Ons aanbod
 Een contract voor onbepaalde duur met loon volgens de ziekenfondsbarema ’s en
aantrekkelijke extralegale voordelen.
 Je werkt in een voltijdse 36-urenweek met een vrije vrijdagnamiddag en een glijdend
uurrooster.
 Je komt terecht in een gedreven team en stabiele werkomgeving.
 Bovenop je wettelijke vakantie heb je recht op 6 ADV-dagen per jaar. Het aantal
vakantiedagen groeit mee met jouw anciënniteit binnen de organisatie.
 We wakkeren je teamspirit aan met ons personeelsfeest en de
teambuildingactiviteiten.

Interesse?
Wil je ook het verschil maken voor onze leden? Solliciteren doe je via
onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij onder andere met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle
diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen … en met
een ijzersterk engagement. Want …

Iedereen telt mee. Altijd.

