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VACATURE  

HUMAN RESSOURCES MANAGER 

 

 

 

Om onze PERSONEELSDIENST in goede banen te leiden, zoeken we een gedreven 

PERSONEELSVERANTWOORDELIJKE : 

Jouw profiel: 

 Je beschikt over een Bachelor Sociaal Werk - Personeelswerk of evenwaardig door ervaring 

 Je hebt minstens 7 jaar HR-ervaring en een sterke kennis van zowel soft als hard HR 

 Je bent een teamplayer en hebt zin om een leidinggevende functie uit te oefenen in 

combinatie met een sterk sociaal engagement 

 Als people manager heb je oog voor de ontwikkeling van de medewerkers en weet je hen 

te stimuleren om samen de vooropgestelde doelen te realiseren 

 Je hebt een hart voor mensen en werkt op positieve wijze mee aan onze christelijk 

geïnspireerde waarden, in open dialoog en met respect voor ieders overtuiging 

 Je werkt resultaatgericht en beschikt over goede administratieve en organisatorische 

vaardigheden 

Jouw takenpakket : 

 Als verantwoordelijke van de HR-afdeling geef je leiding aan de HR- en sociale dienst. 

 Je werkt als lid van het dagelijks bestuur actief mee aan de strategische uitbouw van TWI en 

ondersteunt bij het realiseren van onze operationele en financiële doelstellingen door de 

betrokkenheid en bekwaamheid van onze werknemers te verhogen. 

 Je zorgt voor een efficiënte en professionele uitvoering van de HR administratie. 

 Je ontwikkelt en bewaakt de uitvoering van alle HR processen over de ganse organisatie. 

 Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur. 

Ons aanbod: 

 Een boeiende, afwisselende job met verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. 

 Voltijds contract van onbepaalde duur. 

 Ruime ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden. 

 Verloning in functie van ervaring, volgens PC 327.01 (cat. 1) met extra legale voordelen. 

 Dagwerk: 7u30-16u met arbeidsduurvermindering en aantrekkelijke verlofregeling. 

 Plaats tewerkstelling: Linthoutbosstraat 37, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

TWI is een maatwerkbedrijf (vroegere beschutte werkplaats) gelegen in Brussel  

en biedt werk aan 175 mensen, waarvan 150 met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Wij geven hen alle kansen om zich te realiseren in hun werk en hun competenties verder te ontwikkelen. 

Wij bieden een gevarieerd gamma van diensten aan, steeds op maat van onze klanten én onze medewerkers. 

Wij werken hoofdzakelijk in onderaanneming voor bedrijven en dit zowel in onze eigen ateliers als op 

verplaatsing bij de klant. 

 

Solliciteren: 
 

Bezorg je motivatiebrief en CV voor 08/09/2019 aan Thomas Caudron,  

Linthoutbosstraat 37, 1200 Brussel of via mail naar: thomas.caudron@fracarita.org. 
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