IMDC is al 35 jaar een toonaangevend studiebureau in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van nationale en
internationale watergerelateerde onderzoeks- en adviesprojecten. Op dit ogenblik werken wij met 80 hooggeschoolde
medewerkers van diverse nationaliteiten aan projecten op de grens van het wetenschappelijk onderzoek en de
waterbouwkundige praktijk. IMDC ontwikkelde dan ook een ruime ervaring op het gebied van mariene en estuariene systemen,
baggertechnieken, kustwaterbouw, haven en offshore technieken, beheer van rivierbekkens, waterwegen en
binnenscheepvaart, hydraulisch ontwerp, milieustudies, in situ metingen en staalnames. Sinds 1985 is IMDC ook opgenomen in de
Tractebel -Engie groep.

HR Adviseur (m/v)
Jobinhoud

Als HR Adviseur sta je in voor de uitvoering van alle HR-processen en –activiteiten binnen IMDC. Daarnaast
ondersteun je het management ook actief bij het opzetten en implementeren van de HR strategie op zowel korte,
middellange als lange termijn.
Alle aspecten van HR komen aan bod. Denk daarbij aan:
 Loon- en personeelsadministratie
 Aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden voor alle vragen rond arbeidswetgeving,
loonberekening, groepsverzekering, tijdskrediet, …
 Uitwerken, opmaken en communiceren van het interne HR-beleid
 Opzetten en opvolgen van het competentiemanagement
 Werving en selectie
 Deelnemen aan de sociale dialoog (informeel werkgever/werknemers-overleg)
 Rapportering aan directie en raad van bestuur

Gewenst profiel









U bezit bij voorkeur een Master diploma (bedrijfspsychologie, TEW optie personeelsbeleid, …) of gelijkwaardig
door ervaring.
U hebt min. 5 jaar ervaring in HR (bij voorkeur in een generalistische functie).
U hebt een goede kennis van de Belgische sociale wetgeving.
U bent vertrouwd met E-Blox en bij voorkeur ook met HR Webworx (SD Worx).
U bent discreet, klantgericht en communicatief.
U kan zelfstandig werken in teamverband.
U werkt vlot met MS Office.
U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels en het Frans.

Ons aanbod





Een boeiende en gevarieerde job waar eigen initiatief wordt gewaardeerd.
Een jonge en dynamische werkomgeving waar professionele ontwikkeling gestimuleerd wordt.
Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen.
Een voltijdse tewerkstelling

Contact

Ref.: 065

Herkent u zichzelf in dit profiel of spreekt IMDC (www.imdc.be) als bedrijf u aan? Aarzel niet en stuur zo spoedig
mogelijk (voor 31/08/2017) uw CV en motivatiebrief jobs@imdc.be. Uw kandidatuur wordt met de meeste
discretie behandeld.

