VACATURE HR-ADVISEUR
Wie ben jij? En waar blink je in uit?
Vakman, technicus, engineer. VMBO, MBO, HBO of WO. Waar je interesses ook liggen en over welke vooropleiding je beschikt; wij zijn altijd op zoek naar jou. Want met kennis en vakmanschap willen we op het gebied van stal-, agri& metaal-techniek de wereld veroveren. Nu is het niet zo dat we airmiles sparen bij KLM. Want in Westerhoven (Brainport Regio) voelen we ons sinds jaar en dag meer dan thuis. Wat we er vooral duidelijk mee willen maken: we
denken niet in grenzen en beperkingen, maar juist in kansen. Het is namelijk onze ambitie die ons sinds 1978 succesvol maakt. En omdat we ambitieus zijn én blijven, zijn we continu op zoek naar mensen met specifieke kwaliteiten.
Dus onze vraag aan jou: wie ben jij? En waar blink jij in uit? Ben je een denker, maker, liefhebber, techneut, ontdekker, specialist, commerciële duizendpoot of gewoon een ‘verrekt goeie lasser’?
Coppens Groep. Work local / think global.

Ben jij die HR-adviseur die het verschil voor onze
koplopers maakt?

VACATURE HR-ADVISEUR
24-32 UUR
Maak jíj het verschil voor onze koplopers?

Wat ga je doen?

Jij bent de persoon die een strategie kan uitwerken en implementeren en daarbij de nodige Denkers,
makers, liefhebbers, techneuten, ontdekkers, specialisten. Wij zijn De Coppens Groep,
Koplopers sinds 1978. Koploper als vooruitstrevend familiebedrijf, met een lange geschiedenis in het
mooie Westerhoven. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een multifunctionele organisatie met een
productiebedrijf, 3 businessunits en 60 medewerkers. We zijn er trots op om koploper te zijn binnen
onze specialismen buisbewerking en stalinrichting in de varkens- en melkveehouderij.
We kunnen in ons werk de allerbeste te zijn door onder andere hoogwaardige producten te leveren
en de ontwikkeling in eigen huis te houden. Onze medewerkers zijn echter onze grootste koplopers.
Dankzij hún vakkennis en talenten kunnen wij onze producten en processen steeds slimmer en
efficiënter maken. Daarbij hoort een werkomgeving waarin onze mensen het beste uit zichzelf
kunnen halen. Om te zorgen voor onze koplopers én een optimale werkomgeving, zijn we op zoek
naar een HR-adviseur.

Als HR-adviseur ga jij het verschil maken voor onze koplopers. Je staat midden in onze organisatie die
volop in ontwikkeling is, óók op HR-gebied. Eén van de HR-speerpunten is het ontwikkelen,
aantrekken en behoud van talent. Maar je gaat ook aan de slag met andere HR-zaken op
operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zo ben je verantwoordelijk voor:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

het ondersteunen van MT en leidinggevenden bij de uitvoering van het HR-beleid en het
doorvoeren van veranderingsprocessen;
het beantwoorden van diverse HR-vragen van medewerkers;
het verzorgen van verzuimmeldingen. Je bent het aanspreekpunt voor onze
verzuimbegeleidingsdienst. Tevens ondersteun je de leidinggevenden bij de aanpak van het
verzuim;
het coachen van onze leidinggevenden om een professionele organisatie neer te zetten;
de werving en selectie en het onboardingsproces voor onze hele organisatie;
de talentontwikkeling van onze medewerkers, o.a. door het maken van ontwikkelings- en
scholingsplannen;
het onderhouden van contacten met scholen en bezoeken van beurzen;
het voorbereiden van de salarissen;

Wie ben je?
Je bent een prettige gesprekspartner voor het management en een vraagbaak voor het personeel.
Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen het HR-vakgebied, bij voorkeur ook op tactisch en strategisch
niveau. Helemaal fantastisch zou het zijn als je ervaring hebt met changemanagement. Vanuit jouw
werkervaring en visie weet je mensen te bewegen, verbinden en motiveren. Je weet draagvlak te
creëren om veranderingen tot een gezamenlijk succes te maken. Je denkt mee om De Coppens
Groep naar een hoger niveau te tillen waar mogelijk. Tot sl ot ben je leergierig, proactief,
pragmatisch, zelfstandig en communicatief vaardig.
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‘‘Vragen over de functie? Ik
beantwoord ze graag!’’

Wat kun je van ons verwachten?
Werken bij De Coppens Groep betekent werken bij een organisatie die continu innoveert en
verbetert. De afgelopen jaren hebben we gefocust op automatisering en digitalisering. Nu zijn we toe
aan de volgende stap, namelijk het optimaliseren van onze Human Resources. Als HR-adviseur krijg je
alle vrijheid om het HR-beleid naar eigen inzicht vorm te geven. Hoewel je zelfstandig opereert, krijg
je alle ondersteuning van het MT, leidinggevenden en ons externe HR-adviesbureau. Het familiaire
van De Coppens Groep vind je terug in de warme banden tussen medewerkers, informele sfeer en de
korte lijnen. Bij ons kun je zijn wie je bent. Sterker nog: in jouw rol kun je jouw collega’s laten zijn wie
ze zijn én hun talenten versterken.
De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zoals je van een stabiel bedrijf mag verwachten: we bieden je
uitzicht op vast dienstverband, een goede pensioenregeling en je valt onder de CAO Metaal en
techniek. Je salaris is afhankelijk van je opleiding en werkervaring. Het aantal uren en je werkdagen
worden in overleg bepaald.

Maak jíj het verschil voor onze koplopers?
Zie jij jezelf passen binnen onze organisatie en is de rol van HR-adviseur je op het lijf geschreven?
Mail dan je motivatie en CV naar hanne@hrsupport.nl. Voor meer informatie over de functie kun je
het beste contact opnemen met Jorgos Keuten (Business Controller bij De Coppens Groep) via het
telefoonnummer 040-204 1323.

Je bereikt me via telefoon.
Sollicitaties worden vertrouwelijk behandeld.
Jorgos Keuten | Business Controller Coppens Groep

Meer over De Coppens Groep
De Coppens Groep bestaat uit Coppens Stal-techniek, Coppens Agri-techniek en Coppens Metaaltechniek. Coppens Productie-techniek fungeert als interne toeleverancier voor de bedrijven binnen
de ‘groep’. Ons doel? Klanten door middel van automatisering en hoogwaardige technologieën
efficiënter en effectiever laten ondernemen.

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij Jorgos Keuten
telefoon +31(0)40 204 13 23 of kijk op www.werkenbijcoppens.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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