HR Business Partner
Maak kennis met Sidec
Sidec ontwikkelt en produceert gecoate granulaten en kunstharsvloersystemen voor professionele installateurs
die gevestigd zijn in meer dan 50 landen. Als een middelgrote KMO met 35 medewerkers zijn we gegroeid tot
marktleider voor steentapijt. Vanuit onze missie “met zekerheid de beste partner” hebben we de ambitie om
deze positie verder uit te bouwen door een intensievere commerciële aanpak in binnen‐ en buitenland, en via
de vernieuwing van het productengamma.

De functie
Als HR Business Partner ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het personeelsbeleid van A‐Z. Je
houdt contact met alle niveaus binnen de organisatie en bouwt constructieve relaties uit met externe partners.
Je ondersteunt de afdelingsverantwoordelijken, geeft antwoord op de individuele vragen van werknemers en
doet aanbevelingen naar het management.
Je staat in de eerste plaats in voor alle soft HR‐activiteiten: de werving en selectie, de introductie van nieuwe
medewerkers, ontwikkeling, loonbeleid en de interne communicatie. Daarnaast heb je ook een sterke kennis
van de sociale wetgeving en zorg je samen met je collega voor het personeelsbeheer, de loonadministratie en
het correct toepassen van de sociale wetgeving. Je structureert deze processen en garandeert de kwaliteit
ervan.
Een functie met een brede verantwoordelijkheid voor een doener die mee het verschil wil maken. Iemand die
dagelijks mee bouwt aan een positieve werksfeer, aan een hoge personeelstevredenheid en aan de verdere
groei van Sidec.

Profiel
Je bent een zelfstandige allrounder op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Naast een Bachelor diploma in een relevante studierichting heb je al minstens vijf jaar de nodige ervaring
opgedaan in HR, bij voorkeur in een productieomgeving. Je hebt toegepaste kennis van de sociale wetgeving en
je communiceert proactief en vanuit een positieve ingesteldheid. Als een toegankelijk gesprekspartner bouw je
sterke vertrouwensrelaties op met iedereen in de organisatie. Je gaat probleemoplossend te werk en dat doe je
op een integere en respectvolle manier.

Wat mag je verwachten van een job bij Sidec?
Je komt terecht in een familiaal en hecht team waarin er goed wordt samengewerkt en waarin we voor elkaar
opkomen. We investeren met plezier in jouw kennis door middel van een uitgebreide interne opleiding en ook
het volgen van interessante externe opleidingen moedigen we aan. We vinden het belangrijk dat jij op een
aangename en duurzame manier je werk kan doen. En het spreekt voor zich dat je kan rekenen op een correct
salarispakket. Dus, wat mag je verwachten? Filevrij werken in een bedrijf dat aandacht heeft voor milieu,
veiligheid, innovatie en het welzijn van haar medewerkers.
Samen bouwen aan jouw toekomst? Stuur ons je CV via sollicitaties@sidec.be
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