
 

Gezocht: 

 HRM-medewerker 
 

Vlissingen is een havenstad. Een stad van werkers en doeners. Dat zit in het DNA van de stad, van de Vlissinger 

en daarmee ook in het DNA van onze corporatie. Wij zijn een middelgrote woningcorporatie in het mooie 

Vlissingen aan zee. Onze missie is het bieden van goed wonen in een passende leefomgeving met aandacht 

voor duurzaamheid, woonlasten en bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving. We 

willen dat onze medewerkers deskundig zijn in de brede zin van het woord. Het beste uit jezelf halen; daar 

geloven we in. Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden we dan ook uitstekende scholingsmogelijkheden. We 

geloven in het nieuwe werken; werken waar, wanneer en hoe jij dat wilt. We creëren een goed werkklimaat 

voor onze werknemers om zo ons bedrijf tot bloei te laten komen. Klinkt goed toch? Kijk snel of wij een match 

kunnen zijn! 

We zijn op zoek naar een HRM-medewerker voor een tijdelijke periode van 1 maart t/m 31 december 2020 

voor 20 uur in de week.  

De HRM-medewerker: 

 is verantwoordelijk voor het juist hanteren van de personeelsinstrumenten en is daarbij ondersteunend voor 
leden van het managementteam en medewerkers.  

 is verantwoordelijk voor het wervingsproces binnen de organisatie 

 is verantwoordelijk voor het actualiseren van de Personeelswijzer 

 ondersteunt en faciliteert het management en medewerkers bij de uitvoering van het HR-beleid en de 
toepassing van arbeidsvoorwaarden 

 is medeverantwoordelijk voor het periodiek uitvoeren van het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek   

 is medeverantwoordelijk voor monitoring ziekteverzuim 

 biedt ondersteuning aan de casemanager in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter 

 neemt deel namens l’escaut aan de werkgroep ZuidWestSamenWerkt 

 is verantwoordelijk voor het opstellen van HRM-onderdelen in het  jaarverslag 

 levert een bijdrage aan de begroting en het opstellen van budgetten en bewaakt deze 
 
Resultaatgericht, samenwerken, klantgericht, coachen, plannen en organiseren zijn woorden die helemaal bij 
jou passen. Werk- en denkniveau stemmen overeen met MHBO, richting: Personeel/HRM. Ervaring in de sector 
en/of met personeelssystemen (AFAS) zijn een pré.  
 

Wat bieden wij jou: 

Natuurlijk beschik je over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je bent een gedreven persoon die 
vol enthousiasme deze uitdaging met beide handen aanpakt! We bieden jou goede arbeidsvoorwaarden 
volgens de CAO Woondiensten. Daarnaast hebben we uitstekende scholingsmogelijkheden. Door het nieuwe 
werken bieden we je de mogelijkheid om werk en privé goed te combineren. Wat betreft het salaris, de functie 
valt in schaal H: € 2992 ,- tot € 3935,- bij een fulltime dienstverband. Je kunt reageren via werken@lescaut.nl  
tot en met 31 januari 2020. De gesprekken staan gepland op maandag 10 en vrijdag 14 februari. 
 

Kijk op onze website: www.lescaut.nl voor het functieprofiel. 
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