
ITC Holland Transport is een familiebedrijf met zo’n 150 medewerkers dat sinds 1927 een duurzame en
betrouwbare partner is in het vervoer van vloeibare levensmiddelen. Wij zijn een professionele

tanktransportorganisatie die met haar deskundige chauffeurs opereert op de Europese markt. Met een
eigen garage, plaatwerkerij en een gecertificeerde tankreiniging hebben wij alles in eigen bezit.

HR MANAGER
28 - 36 UUR

Ben jij degene die de handen uit de mouwen steekt om mee te werken aan onze
vloeiende organisatie? Ga jij de HR-processen verder professionaliseren en help je de

organisatie klaar te stomen voor de toekomst? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen

Voor deze functie zijn we op zoek naar een stevige persoonlijkheid die een bijdrage gaat leveren aan het
professionaliseren en het optimaliseren van de HR dienstverlening binnen ITC. Je bent de sparringpartner
voor directie en je weet wat er speelt bij de medewerkers. Je hebt oog voor de toekomst en brengt op
strategisch niveau advies uit naar de directie. Het betreft een brede HR-rol waarin je, samen met het HR-team,
alle voorkomende HR-werkzaamheden oppakt. 

Je hebt een afgeronde HBO opleiding en minimaal
5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol;
Kennis van de actuele wet- en regelgeving
aangaande HR;
Je bent communicatief sterk en beschikt over een
uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
cq goede beheersing van de Engelse/Duitse taal;
Combineert mensgerichtheid met stevig
leiderschap;
Je bent klantgericht op intern- en extern niveau;
Kennis van CAO Beroepsgoederenvervoer is een
pré.

Eisen en competenties

Geeft leiding aan het HR-team bestaande uit een
HR-medewerker en personeelsfunctionaris;
Het ontwikkelen van een bij de organisatie passend
toekomstgericht HR beleid alsmede het correct
opzetten, in stand houden en waar nodig
verbeteren van de diverse HR disciplines waaronder
ziekteverzuim, werving en selectie, interne
communicatie en opleidingsbeleid;
Je adviseert directie en MT op gebied van
organisatieontwikkeling en HRM vanuit
vakinhoudelijke expertise;
Je bouwt samen met het HR-team aan
professionalisering van het HR-beleid en processen;
Je faciliteert, coacht en speelt een verbindende rol
mbt teamontwikkeling in de organisatie.

Eindverantwoordelijk voor en taken

Solliciteren?
Stuur dan jouw CV en sollicitatiebrief naar hr@itcholland.nl

of vul het sollicitatieformulier op de website in.
 

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze
website www.itcholland.com.


