Groep Kenis, met vestigingen in Turnhout, Antwerpen, Geel en Herentals, is met een geconsolideerde
omzet van meer dan 150 miljoen euro één van de grootste Renault- en Dacia-dealers van België. De
Antwerpse vestiging is tevens één van de twee Alpine-centers in België.
Om deze verdere groei structureel mee te ondersteunen, zoeken we een (m/v):

Allround HR Officer
Functie
In deze gevarieerde HR-functie ligt je voornaamste focus op de algemene personeels- en
salarisadministratie: loonadministratie, urenregistratie, verloven, ziektes, personeelsdossiers,
contracten, enz. Je bewaakt onze interne HR-structuur en treedt op als centraal aanspreekpunt voor
zowel medewerkers als management. Daarnaast neem je ook ‘soft’-HR taken op: bv. uitwerken en
opvolgen van opleidingsplannen, werving & selectie, onboarding, … en zet je mee ons brand als
boeiende werkplek verder op de kaart.
Je werkt voor de verschillende ondernemingen van de groep, die samen zo’n 85-tal medewerkers
tellen. Je eigen vestigingsplaats is in Turnhout maar bent bereid je te verplaatsen naar onze andere
sites.

Profiel
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere opleiding en kan terugblikken op enkele jaren relevante HR-ervaring.
Ervaring in personeelsadministratie, bv. op een sociaal secretariaat of in een generalistische
HR-functie, is een sterk pluspunt.
Je beschikt over een ware KMO-spirit: hands-on, gezonde dosis assertiviteit, zin voor
initiatief,…
Maturiteit, verantwoordelijkheidszin en integriteit zijn belangrijke eigenschappen.
Op organisatorisch en administratief vlak sta je uiteraard sterk in je schoenen.

Aanbod
Je komt terecht in een dynamische en gedreven organisatie waar je prestaties gewaardeerd worden.
Je kan rekenen op een afwisselend takenpakket zonder aan verantwoordelijkheden te moeten
inboeten. Als groeiend bedrijf met een familiaal karakter staan we voor een persoonlijke aanpak. We
bieden dan ook zeker ruimte voor verdere ontplooiing waarbij je zowel op persoonlijk vlak als
vakinhoudelijk kansen, groei en uitdagingen mag verwachten. Uiteraard gaat dit gepaard met een
marktconforme verloning.

Interesse?
Stuur je kandidatuur naar Pieter Gaukema via solliciteren@goelen.be. Snelle reactie en discretie
verzekerd. Voor meer informatie kan je ons bereiken op 014/61.57.87.

