Stad Brugge Personeel & Organisatie

Op zoek naar een Personeelsdeskundige
bij Personeel & Organisatie
Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Personeelsdeskundige
bij Personeel & Organisatie (salarisschaal B1-B3 – deadline 15 april 2018). Deze procedure
wordt in opdracht van Poolstok begeleid door Ascento.
•
•
•

•

Je werkt als adviesverlener en expert binnen onze HR-domeinen: vorming,
organisatieontwikkeling, rekrutering, …
Je neemt een rol op binnen lopende projecten als leiderschapsontwikkeling, feedback of
resultaatsgericht werken.
Je bent daarnaast als HR-business partner een aanspreekpunt voor de jou toegewezen
diensten. Je onderhoudt contact met hen en volgt diverse vragen en behoeften verder op
in overleg met de betrokken collega’s binnen P&O.
Je blijft op de hoogte van HR trends en ontwikkelingen, signaleert relevante
ontwikkelingen en onderhoudt een netwerk met betrokken organisaties.

Wat wordt er van jou verwacht?
• Je hebt een bachelor diploma.
• Je bewijst jouw relevante vaardigheden en kennis doorheen de selectieprocedure.
• Je bent teamgericht, initieert en onderhoudt samenwerking met anderen. Je werkt samen
met relevante partners, zowel binnen als buiten de dienst.
• Je bent in staat om op een autonome en creatieve manier om te gaan met de cases en
vragen waarmee je wordt geconfronteerd.
• Je kan afgewogen standpunten innemen en handelt in het belang van de organisatie.
Wat bieden wij jou aan?
Bruto maandsalaris op niveau B1-B3 (geïndexeerd) voor een voltijdse contractuele
aanstelling: 2.437,58 euro.
Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
Onze troeven vind je terug op www.brugge.be/vacatures.
DEADLINE: 15 april '18
Surf naar de vacatures op www.brugge.be/vacatures en klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in en voeg je CV en motivatiebrief toe samen met een kopie van
je bachelor diploma.
OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.
Meer Info
- Functieomschrijving
- Selectieprogramma
Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan
contact op met Personeel & Organisatie, t 050 44 96 30, selecties@brugge.be.
Lees hier voor meer informatie over de soorten selectieprocedures en algemene
aanwervingsvoorwaarden.
Ons bestuur hecht meer belang aan kwaliteiten en competenties van mensen dan aan leeftijd, geslacht,
nationaliteit, etnische afkomst, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing.

