HR Manager (32 uur)
Vind jij het leuk om zorg te dragen voor het hart van de organisatie? Houd jij graag het overzicht en
doorzie jij processen van begin tot eind? Word je niet zenuwachtig van een baan met
verantwoordelijkheid? Word dan onze nieuwe collega!
Wat ga je doen als HR-manager?
Als HR-manager bij ViCi Consulting ben je een echte allrounder en draag je de verantwoordelijk voor
het belangrijkste onderdeel van onze organisatie, namelijk de zorg voor onze mensen! Bij ViCi staat
dit hoog in het vaandel. We zorgen graag goed voor onze medewerkers en dat willen we blijven
doen, daar hebben we jou voor nodig! Om dit te kunnen realiseren krijg je te maken met een mooi
en divers takenpakket.
Je bent een goede organisator die de HR-gerelateerde zaken oppakt. Zo zorg je voor de on- en
offboarding van onze (nieuwe) medewerkers en assisteer je bij functioneringsgesprekken. Je pakt de
verzuimprocedures op en houd je actief bezig met passende arbeidsvoorwaarden in de breedste zin
van het woord. Jij blijft op de hoogte van marktconforme salarissen, denkt na over een passend
bonussysteem en verdiept je in de pensioenregeling. Daarnaast beheer jij het wagenpark en
evalueer je regelmatig of de leasevergoeding nog aansluit.
Jij voelt je als een vis in het water als het om administratie gaat. Zo ben je verantwoordelijk voor de
personeelsadministratie en deins je niet terug als het om financiën gaat. Je controleert timesheets
om de salarissen te kunnen verwerken, berekent pensioenpremies en verwerkt declaraties of
bonussen waar nodig. Je bent een belangrijke ondersteuner voor het management door inzicht te
creëren in financiën, en daarvanuit mee te denken over mogelijkheden als trainingen voor
medewerkers en andere investeringen.
Jij bent straks een cruciale schakel binnen het bedrijf, waarbij jij de volledige administratieve kant
rondom de medewerkers op je neemt. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor de medewerkers,
denkt graag met ze mee en werkt altijd naar passende oplossingen toe. Samen met de collega’s op
kantoor draag je zorg voor onze consultants en werken we aan een hartelijke en deskundige
organisatie!
Ben jij onze nieuwe collega?
We zijn op zoek naar een collega met hart voor de zaak, iemand die samen met zijn directe collega’s
wilt bouwen aan een mooie organisatie. Je komt terecht in een platte organisatie structuur, waar je
je verantwoordelijkheid pakt en samenwerkt met je directe collega’s om ViCi Consulting te laten
excelleren. Je wilt je werk graag goed doen en mensen waarderen jou om je hartelijke open houding.
Daarnaast werk je accuraat en ben je communicatie sterk, servicegericht en bovenal integer.
Verder herken jij jezelf helemaal in de volgende punten. Jij:






Bent gedreven, servicegericht, hebt aandacht voor details en een probleemoplossend
karakter;
Bent een echte multitasker, gestructureerd, proactief en weet prioriteiten te stellen;
Beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring in HR en administratieve rollen;
Hebt HBO / WO werk- en denkniveau;
Hebt affiniteit met (het HR vak binnen) de IT-branche;






Bent een echte Excel goeroe en goed met cijfers;
Hebt een goede beheersing van MS Office-programma’s zoals Word,
PowerPoint en Outlook;
Bent een teamspeler, maar kan tevens goed zelfstandig werken en hebt een sterk
verantwoordelijkheidsbesef;
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift.

Waar ga je werken?
ViCi Consulting is een detacheerder binnen de integratie, een niche binnen de IT. Al bijna 25 jaar zijn
wij een trouwe kennispartner op het gebied van integratie voor onze klanten. ViCi is niet de
standaard detacheerder, waar hoog verloop kenmerkend is. Bij ons is het streven om goed voor
onze medewerkers te zorgen, zodat zij op hun beurt trouwe expertisepartners kunnen zijn voor de
opdrachtgevers. En dat werkt! Zo werkt bijna de helft van onze mensen al meer dan 10 jaar naar
tevredenheid bij ons. Dat maakt het een hechte club collega’s, vol expertise, die dagelijks werkt aan
uitdagende projecten bij grote opdrachtgevers als ProRail, Essent, Enexis en Rijkswaterstaat.
Jij komt te werken op ons kantoor in hartje Breda waar vanuit we alles regelen. We zijn een
organisatie die er voor jou is en waar we elkaar kennen. Er heerst een informele bedrijfscultuur, met
korte lijnen en een gezonde dosis gedrevenheid en flexibiliteit. Samen met het team op kantoor
werken we nauw samen aan een fijne werkplek voor onze medewerkers en de hoogste kwaliteit
voor onze klanten.
Wat heeft ViCi jou te bieden?
Ook jou willen we een fijne werkplek bieden! Naast gezellige borrels, heerlijke diners en mooie uitjes
met collega’s én familie waarin we onze bijzondere band vieren, komen er uitstekende
arbeidsvoorwaarden bij kijken:












Informeel bedrijf met zeer korte lijnen;
Jaarcontract o.b.v. 32 uur, met uitzicht op vast;
De mogelijkheid nieuwe ideeën uit te werken, bij te dragen aan de organisatie. We
waarderen jouw input!
Trainingsmogelijkheden, waarbij jouw wensen en ontwikkeling centraal staan;
Telefoon naar keuze & Laptop van de zaak;
Hybride werken: combinatie tussen thuis werken en op kantoor;
Reiskostenvergoeding;
Jaarlijks 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur;
Goede pensioensregeling;
Uiteraard een mooi salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen de 3000 en 4900 euro
o.b.v. 40 uur. Met daarbij nog 8% vakantiegeld;
Jaarlijkse bedrijfsbonus.

Ben je enthousiast over deze functie en kun je niet wachten om aan de slag te gaan? Solliciteer dan
direct en laat ons weten waarom jij onze nieuwe HR-manager wordt. We kijken uit naar jouw
reactie!
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