Manager Personeel & Organisatie (m/v, 32-38 uur)

Opnieuw & Co is een professioneel, klantvriendelijk en financieel rendabel
kringloopbedrijf zonder winstdoelstelling. Onze doelen zijn: sociale werkgelegenheid,
ontlasten van het milieu en armoedebestrijding.
Wij zijn een partner voor o.a. gemeenten, afvalbedrijven, scholen enz. op het gebied
van hergebruik en werk.
Er werken ongeveer 500 mensen bij Opnieuw & Co waarvan 230 in loondienst. We
hebben vestigingen in Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Ridderkerk,
Barendrecht, Rotterdam en vanaf 1 juli a.s. ook in Leerdam.
Het DaVinci College en Parnassia zijn aandeelhouder van Opnieuw & Co.
Opnieuw & Co is op zoek naar een (hands-on)
Functieomschrijving
De Manager Personeel & Organisatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
vaststelling en implementatie van het HR-beleid. Dit beleid is gericht op het optimaal
laten functioneren van alle medewerkers om zo een bijdrage te leveren aan het
realiseren van de organisatiedoelstellingen.
Voor directie en leidinggevenden fungeer je als sparringpartner bij P&O gerelateerde
kwesties. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning.
Belangrijk in deze functie is de omgang met medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt en kennis van de hierbij behorende rechtspositie en
subsidiemogelijkheden.
Je maakt deel uit van het managementteam.
De afdeling HR bestaat naast de Manager uit een HR-adviseur, 2 HR-medewerkers
en een ontwikkelcoach. De afdeling werkt nauw samen met de salarisadministrateur
van de financiële administratie.
Wat neem je mee?
•
•
•
•

Een relevante HBO opleiding.
Ruime ervaring in een soortgelijke functie waardoor visie in strategisch en
tactisch opzicht ruimschoots is ontwikkeld.
Een goede kijk op organisatie ontwikkeling en de rol van HR hierin.
Ervaring met medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is een pre.

Om deze functie goed te kunnen uitvoeren beschik jij over goede communicatieve en
sociale vaardigheden. Hiernaast zet je jouw skills, zoals tact, overtuigingskracht,
analytisch- en probleemoplossend vermogen in om het beste resultaat te behalen. Je
bent daarnaast proactief en resultaatgericht en niet te vergeten geduldig en
standvastig.

Waar nodig ben je creatief en flexibel binnen de kaders. Jouw organisatiesensitiviteit
helpt je om zaken voor elkaar te krijgen.
Waar kom je te werken?
Je standplaats zal op onze locatie in Dordrecht zijn. We zijn een enthousiast team
dat met plezier en humor samenwerkt met een hart voor mens en milieu. In onze
kringloopwinkels werken mensen van allerlei pluimage die iedere dag weer bijzonder
maken. Geen enkele dag is binnen Opnieuw & Co hetzelfde. We zijn ambitieus,
hebben nog veel dromen om waar te maken en zitten nooit stil.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie voor 32 tot 38 uur per week. De functie is voor de periode
van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Wij bieden jou een salaris afhankelijk van
opleiding, kennis en ervaring van maximaal € 4.136,78 bruto per maand (schaal H
trede 10) op basis van een 38-urige werkweek. Op termijn behoort een vaste
aanstelling tot de mogelijkheden.
Solliciteren of nog meer weten?
Enthousiast geworden? We dagen je uit om, als je toe bent aan een nieuwe
uitdaging binnen een organisatie met maatschappelijke impact, direct te solliciteren
via vacature @opnieuwenco.nl. Als je meer wilt weten over deze functie, neem dan
contact op met Carla Galiouris, Manager P&O, 06-31339576 /
c.galiouris@opnieuwenco.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

