Onze producten die ken je al. En nu ook ons bedrijf!
CULINOR convenience cuisine, met hoofdkantoor te Destelbergen, is de belangrijkste producent van verse kant-enklaarmaaltijden in de Benelux. Het bedrijf speelt in op de trend van gezonde, smaakvolle en snel te bereiden verse maaltijden.
Dagelijks zijn een 500-tal medewerkers actief in 5 productievestigingen - waarvan 3 gelegen in de Gentse regio en 2 in de
Kempen - en borgen kwaliteit, hygiëne en voedselveiligheid.
Momenteel willen we onze personeelsafdeling (locatie Destelbergen) versterken met een (m/v)

HR BUSINESS PARTNER
Wat verwachten we van jou?

Heb je het juiste profiel?

Ben je op zoek naar een boeiende en heel mensgerichte job? Dan is deze functie echt iets voor
jou! Samen met de HRM werk je aan de verdere uitbouw van ons personeelsbeleid en word je de
strategische HR-partner voor de (plant)managers van de sites Culinor en Depot, beiden gelegen
in Destelbergen (+/-120 werknemers) • Je krijgt de verantwoordelijkheid over het volledige HRtraject van onze medewerkers, van R&S over onthaal, opvolging van het intern opleidingstraject
tot evaluaties en alle andere HR-gerelateerde topics • Binnen het team ben jij de persoon
die zorgt voor de permanente instroom van kandidaten via het opzetten en onderhouden van
contacten met scholen, opleidingscentra, uitzendkantoren, sociale partners, … • Daarnaast
word je onze interne expert aangaande alle mogelijke tewerkstellingsmaatregelen.

Na je Master of BSc in de humane wetenschappen (psychologie, sociaal werk, personeelswetenschappen,…), heb je bij voorkeur reeds een eerste ervaring als HR Business Partner in een
productiebedrijf • Je hebt sterke interesse in R&S en hebt kennis van zowel soft als hard HR • Je
kan een gedegen kennis van de Belgische sociale wetgeving voorleggen • Verder werk je graag met
mensen en heb je oog voor hun noden. Je bent dan ook heel empathisch en hebt een luisterend oor.
Tevens ben je discreet en een echte vertrouwenspersoon • Je bent gericht communicatief zowel
naar de medewerkers als het lijnmanagement toe en houdt vinger aan de pols • Je volgt trajecten
stipt op en informeert en neemt actie daar waar nodig • Je bent een teamplayer, hands-on en hebt
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij?
Je komt te werken bij een belangrijke speler in de snelgroeiende en innovatieve markt van de convenience food • Je krijgt een mooie werkplek in een gereputeerde
moderne onderneming gekenmerkt door professionalisme, een no-nonsense cultuur en actiegerichtheid • De kans tot bijleren van HR collega’s met heel wat jaren
ervaring • Werkzekerheid en een motiverend salarispakket • En gelegen in de Gentse regio, geen last van zenuwslopende files.

Is deze uitdaging voor jou?
Aarzel dan niet en stuur meteen je sollicitatiebrief en cv naar ons rekruteringsbureau Derveaux Select via jobs@derveaux-select.be. We maken graag met jou kennis in
onze kantoren gelegen Blekersdijk 35, 9000 Gent, tel. 09/223 50 36. Vergeet echter niet om je vakantieplanning te vermelden!

Je kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld en je persoonsgegevens verwerkt conform de wet op de privacy (GDPR)

Neem ondertussen reeds een kijkje op www.culinor.com

