Wij zoeken voor onze klant met een hotel aan de Amsterdamse Grachten een ervaren & enthousiaste HR
Manager, die graag in een service-gerichte omgeving werkt.
Als HR-manager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het
personeelsbeleid binnen het hotel. Waarbij je nauw contact onderhoudt met de verschillende afdelingshoofden.
Het gaat om een familie bedrijf en je werkt in een klein team, met korte lijnen!

Gewenste vaardigheden en ervaring
•
•
•
•
•
•

Hebt een Hbo-opleiding in HR- / Personeelsmanagement afgerond
Hebt minimaal drie jaar relevante ervaring (in de hospitality branche is een pré)
Hebt kennis van de wet- en regelgeving op HR-gebied
Hebt ervaring met HR- data systemen en HR-rapportages
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal, in zowel woord als geschrift
Bent empathisch

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Het verder ontwikkelen, coördineren en implementeren van de HR-tools en de arbeidsvoorwaarden die
passend zijn bij de doeleinden van het management
Analyseren of de HR-tools werken en deze vertalen naar een hoger plan die je met een toelichting kan
voorleggen aan het managementteam.
Het trainingsbeleid voor collega's binnen het hotel ontwikkelen en coördineren
HR-ondersteuning bieden aan de afdelingshoofden
Ziekteverzuim protocollen en contact met zorg van de zaak verbeteren.
Het werving en selectie protocol aanpassen en verbeteren voor de aankomende periode.
Trainen en begeleiden van nieuw personeel
Relaties met zakelijke partners en educatieve instellingen onderhouden en verbeteren
In samenwerking met scholen de juiste stagiairs binnen krijgen
Samenwerken binnen een gevestigd HR-team met een goede werksfeer en hoog commitment

•
•
•
•
•
•

Samenwerken binnen een gevestigd HR-team met een goede werksfeer en hoog commitment
Bieden een verantwoordelijke functie op een dynamische werkplek
Bieden de mogelijkheid je binnen de organisatie te ontwikkelen
Bieden goede arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en een salaris boven horeca CAO
Bieden een prettige en inspirerende werkomgeving in een enthousiast en professioneel team
Bieden extra voordelen zoals gratis floaten, korting bij de Brasserie, Samsara Books & Art en het Hotel

•

Klinkt dit als jouw droombaan? Dat is mooi. Stuur bij interesse je motivatiebrief en CV
naar casting@sixstarsagency.nl met de vacature in het onderwerp. Wie weet verwelkomen wij jou binnenkort in
dit team.

