creating better environments

De divisie Flooring Systems biedt een breed en aantrekkelijk assortiment milieuvriendelijk
linoleum, hoogwaardige vinylvloeren, schoonloopsystemen, tapijttegels, naaldvilt, en
Flotex, de wasbare textielen vloerbedekking. Dankzij hun voortreffelijke technische
eigenschappen en aantrekkelijke design zijn deze vloerbedekkingen de eerste keus voor
openbare gebouwen, warenhuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen, scholen,
bibliotheken, kantoren, vrijetijdscentra, hotels, restaurants en cafés alsmede voor
toepassingen in de woonmarkt.
Met een marktaandeel van ruim 65% is Forbo wereldwijd marktleider in linoleum. Onder
de merknaam Eurocol levert Flooring Systems ook kant-en-klare lijmen voor
vloerinstallaties en keramische tegels en nivelleermassa's voor de bouwbranche
Als HR Business Partner ben je onderdeel van een vooruitstrevend HR team bestaande uit 5
collega’s. Je rapporteert aan de Directeur HR Nederland.

HR Business Partner
Als HR Business Partner werk je samen met je collega’s van het HR team vanuit het kantoor in
Assendelft. Samen ondersteunen jullie op HR gebied de 550 medewerkers en leidinggevenden die
werkzaam zijn binnen de verschillende afdelingen. Je bent het aanspreekpunt voor onder andere
de afdeling Sales & Marketing, IT en corporate Staf ( in totaal 250 medewerkers).
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Je bent een enthousiasmerende en daadkrachtige persoonlijkheid die, naast een aantal
uitvoerende taken, de medewerkers coacht, motiveert en ondersteunt bij HR gerelateerde
vraagstukken. Mensen kunnen op je rekenen, je neemt beslissingen, loopt niet weg voor jouw
verantwoordelijkheden, maar wijst anderen ook op die van hen.
Als HR Business Partner ben je verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de
leidinggevende en het management. Je bent kritisch en houdt het belang van medewerkers en
organisatie scherp in het oog. Je weet de strategie te vertalen naar operationele HR doelstellingen
en bent in staat deze om te zetten in acties. In jouw rol ben je verantwoordelijk voor het faciliteren
van circa 250 medewerkers en hun leidinggevenden. Je bent verantwoordelijk voor:
- Het adviseren en begeleiden van leidinggevenden en management bij de uitvoering van het
vastgestelde HR-beleid en de toepassing van de verschillende HR-instrumenten;
- Werving en selectie van nieuwe medewerkers;
- Het actief adviseren bij vraagstukken omtrent arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen
of conflictsituaties;
- Zorgdragen voor een correcte toepassing van de CAO, HR-beleid, bedrijfsreglement, wet- en
regelgeving;
- Het informeren, adviseren en begeleiden van ziekteverzuim- en re-integratietrajecten conform
de Wet Verbetering Poortwachter.
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Ben jij de nieuwe HR Business Partner bij Forbo Flooring Systems? Reageer dan direct en stuur je
CV naar een van onderstaande contactpersonen:

Dorrie Wijnhoven
Recruitment Consultant
06 251 12 831
wijnhoven@habilis.nl
wijnhoven@habilis.nl
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