Voor onze afdeling HR zijn wij (voor 32-36 uur) op zoek naar een
HR ADVISEUR
Functie
Als HR adviseur ben je binnen Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) verantwoordelijk voor de uitvoering van
het HR beleid. Je ondersteunt het Management Team op verschillende vlakken, mede binnen het
gehele proces van in- door- en uitstroom binnen de organisatie. Als HR adviseur ben je
verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van het management en de medewerkers bij de
uitvoering en toepassing van het HR beleid en daarnaast zie je toe op de invulling van de Grafimedia
cao en de bedrijfseigen regeling. Tevens ben je verantwoordelijk voor maandelijkse rapportages op het
gebied van ziekteverzuim, vakantie- en verlof, salarissen en contracten. Je bent verantwoordelijk voor
het opleidingsbeleid, budget en invulling van alle medewerkers binnen KJE. Daarnaast is de HR
adviseur beheerder van het wagenpark, verantwoordelijk voor het screenen van de medewerkers, de
inhuur van uitzendkrachten en ondersteunend bij functioneringsgesprekken. Het is een pre wanneer je
bekent bent met salarisadministratie, Youforce Raet, en het verwerken van de salarissen, loonaangifte
ed. Je rapporteert aan de Algemeen Directeur.
Functie eisen
- HBO werk- en denkniveau.
- Goede sociale vaardigheden.
- Hands-on mentaliteit.
- Resultaatgericht.
- Analytische vaardigheden.
- Kennis van duurzame inzetbaarheid / verzuim.
- Ervaring in een productiebedrijf is een pre.
- Je kunt orde en prioriteiten stellen in een dynamische/hectische omgeving.
Over Koninklijke Joh. Enschedé
Koninklijke Joh. Enschedé (KJE) is specialist in Security Printing, zoals het produceren van postzegels,
accijnszegels en ander hoogkwalitatief beveiligd drukwerk. KJE is opgericht in 1703. De onderneming
begon met traditioneel drukwerk en specialiseerde zich later in beveiligde oplossingen voor onder
andere bankbiljetten en postzegels. Ontwikkeling en productie geschieden onder gebruikmaking van
een grote diversiteit aan druk- en afwerkingsprocessen. Daarnaast spelen digitale (ICT) ontwikkelingen
een steeds belangrijkere rol binnen de securityoplossingen die het bedrijf biedt. KJE heeft nationaal en
internationaal grote bekendheid als een van de weinige private drukkers van hoog beveiligde
documenten.
Aanbod
Ben je leergierig, ambitieus, resultaatgericht en ben je daarnaast sociaal en klantgericht, dan hebben
wij een uitdagende, afwisselende baan in een dynamische organisatie, die nationaal en internationaal
werkzaam is in de markten van grafische en digitale security. Koninklijke Joh. Enschedé biedt een
goed pakket arbeidsvoorwaarden aangevuld met bedrijfseigen regelingen.
Bijzonderheden
Een screening bij justitie maakt deel uit van de procedure.
Solliciteren
Reactie per email aan de afdeling HR ter attentie van Angela Mertens. E-mailadres:
HR@joh-enschede.nl

