Interim HR Business partner (ter vervanging zwangerschapsverlof)
De functie
Wij zijn op zoek naar een ervaren en energieke HR Business Partner, die in staat is om bij te dragen aan
de ontwikkeling van onze fabrieksorganisatie in Zaandam. Je bent zelfstandig, hebt een goed inzicht in
organisatieprocessen en bent in staat om te gaan met de belangen van verschillende interne stakeholders.
Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de HR strategie op een breed scala van
HR onderwerpen. Het betreft een vervanging van zwangerschapsverlof voor een periode van 5 maanden
voor 5 dagen in de week vanaf half december 2017.
Taken en verantwoordelijkheden
 Onderdeel van een multidisciplinair fabrieksmanagement team;
 Uitvoeren en implementeren van HR-programma’s en processen t.b.v. realisatie van business
objectives;
 Opzetten en uitvoeren van teamontwikkelings- en leiderschapsprogramma’s;
 Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en belanghebbenden over/bij relevante interne
en externe ontwikkelingen op HR gebied;
 Adviseren rondom juridische zaken en uitvoeren van juridische procedures;
 Pro-actieve ondersteuning bij alle voorkomende HR-vragen (belonen, beoordelen, functioneren);
 Advisering en begeleiding bij mobiliteit (promoties, uitstroom en doorstroom);
 Bijdragen aan een gerichte ontwikkeling van medewerkers en managers (talentmanagement en
leadership development);
 Adviseren en ondersteunen van medewerkers en managers bij ontwikkelings- en
veranderingsprocessen;
 Invulling geven aan de opleidings- en ontwikkelingsagenda;
 Bijdragen aan HR-beleid en instrumenten;
 Werving en selectie van leidinggevenden en management;
 Participatie binnen projecten;
 Snelle en effectieve integratie van nieuwe medewerkers.
Jouw profiel
 Minimaal een afgerond HBO diploma in de richting van Human Resources;
 Minimaal 5 jaar relevante ervaring als HR Business Partner in een productie omgeving;
 Eerder onderdeel geweest van een multidisciplinair management team;
 Goede kennis van de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, sociale
zekerheid, en arbeidsvoorwaarden;
 Resultaatgedreven en standvastige houding;
 Inzicht in verschillende organisatieprocessen;
 In staat projectmatig en vanuit overzicht te werken;
 Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 Analytisch, vernieuwend, klantgericht en praktisch;
 In staat om op verschillende niveaus te functioneren en adviseren;
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Wij bieden
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met krachtige echt
Hollandse kwaliteitsmerken. De bedrijfscultuur is informeel, met veel aandacht voor teamwork en
resultaat.
Koninklijke Verkade N.V.
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands kwaliteitsbedrijf in een
internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest gewaardeerde
merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Bijna 400 ambitieuze en gemotiveerde
medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke marktposities van onze merken binnen de
categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de
consumenten en klanten. Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's grootste
voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar gebracht onder de
nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis is een wereldwijde leider in koek
en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Onder
pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met ruim 26.000 werknemers. Met het streven naar "we promise
hapiness to the world with every bite", verrijkt de organisatie de consumenten met producten in zoete en
hartige koekjes, wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en Curriculum Vitae naar Koninklijke Verkade N.V., ten name van Ellen Vogel, HR
Business Partner, naar werkenbij@unitedbiscuits.com met als onderwerp ‘Sollicitatie HR Business
Partner’. Informatie over onze organisatie is te vinden op www.koninklijkeverkade.nl.
Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Ellen Vogel op telefoonnummer
075 - 6556 129.
- Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld -

