29-6-2018

Afdrukvoorbeeld functieomschrijving

Functietitel: HRIS Officer

HRIS Officer
Content function
Jij wordt:
De stuwende kracht achter de uitbouw van System Support (systeembeheer) in de HR-afdeling
Het aanspreekpunt binnen HR voor verbeteringsvoorstellen van de ICT-systemen en dit in nauwe samenwerking met ICT
(Business Process Analyst)
De onderzoeker die systeemaanpassingen beoordeelt, ze verder uitwerkt en zorgt voor de implementatie en opvolging
De hulplijn voor de HR gerelateerde ICT-systemen voor eindgebruikers in België en de buitenlandse dochterfirma's (vb. opstart van
applicatie, oplossen van vragen, geven van advies of opleiding, …)
De redacteur die instaat voor het opmaken en bijwerken van handleidingen, memo's en opleidingen en die ook zorgt voor de
nodige vertalingen NL-FR-EN (schermen, programma's, documentatie, …)
De opleider die nieuwe gebruikers wegwijs maakt in de verschillende HR gerelateerde ICT-systemen
De verbeteraar die voorstellen formuleert en uitwerkt m.b.t. efficiëntie van de systemen, de werkmethodes en de procedures
binnen de HR-afdeling

Profile
Je hebt:
Ervaring met ICT-systemen, kennis SAP en SuccessFactors is een pluspunt
Inzicht en interesse in HR-processen en ervaring met projectmatig werken
Zeer goede talenkennis (NL-EN-FR) zowel mondeling als schriftelijk
Een proactieve en flexibele werkattitude waarmee je snel reageert op ontwikkelingen en/of wijzigingen en alternatieven bedenkt
om doelstellingen te realiseren
Een nauwkeurige en georganiseerde werkaanpak waarbij je waakt over de voortgang en status van de projecten en je de nodige
prioriteiten durft te stellen
Communicatieve en didactische vaardigheden die er voor zorgen dat je je boodschap duidelijk overbrengt naar de verschillende
stakeholders en hierbij de nodige energie mobiliseert
De bereidheid tot sporadische buitenlandse verplaatsingen

Offer
Een zeer afwisselende functie binnen een groeiend internationaal bedrijf met een familiaal karakter waar mensen centraal staan.
Je maakt deel uit van een dynamisch team, waar initiatief en ondernemerschap gewaardeerd worden.
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact op via gina.buydaert@tvh.com of +32 56 43 42 84.
Om onmiddellijk te solliciteren, klik dan op de 'solliciteren' knop.
https://performancemanager5.successfactors.eu/xi/ui/rcmcommon/pages/jobReqPrintPreview.xhtml?drawButtons=true&jobID=32841&isExternal=true&job…
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