Zin om mee te schrijven aan het succesverhaal van ALDI? Dat kan als

HR Medewerker Learning & Development
Je ondersteunt de HR-afdeling bij verschillende opleidings- en ontwikkelingsprojecten.
Jouw taken
 Je staat in voor de administratieve ondersteuning op de L&D-afdeling: algemene opvolging, opstellen en nalezen van
uitgaande communicatie, opmaken van rapporten en presentaties, evaluaties opvolgen …
 Je ondersteunt de projectmanager L&D bij de uitwerking van projecten en krijgt hierbij specifieke opdrachten
toegewezen
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor diverse interne en externe stakeholders (informatie inwinnen, vragen
beantwoorden…)
 Je staat mee in voor de praktische organisatie van trainingen en opleidingen
 Je behandelt binnenkomende e-mails en oproepen met betrekking tot opleidingen
 Je waakt er mee over dat het opleidings- en ontwikkelingsproces gevolgd wordt door de verschillende entiteiten binnen
onze firma
Jouw troeven
 Je behaalde een bachelor diploma in personeelswerk of sociaal werk, of je hebt relevante ervaring
 Je hebt sterke affiniteit met Learning & Development
 Je kan vlot werken met de courante MS Office programma’s
 Je hebt sterk administratieve capaciteiten en zet graag de puntjes op de i
 Je werkt efficiënt en georganiseerd
 Je hebt oog voor detail
 Je kan zelfstandig werken, bent proactief en communicatief sterk
 Je hebt een goede kennis Frans, kennis van het Duits is een pluspunt
Wat wij te bieden hebben
Je krijgt bij ons uiteraard een aantrekkelijk salaris, met tal van extra voordelen, een grondige opleiding om een goede start te
verzekeren en een uitdagende functie. Maar wat ons echt de moeite waard maakt, dat is onze ALDI-familie.
Met bijzonder hoge anciënniteitscijfers en een heel laag verloop, mogen we gerust zeggen dat het leuk werken is bij ons. Sterke
idealen, collega’s die elke dag uniek maken, een dynamische werksfeer en een heel aangename bedrijfscultuur – het zijn slechts
enkele van de elementen die ons nét iets meer dan enkel een werkgever maken.
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