
HR Manager   M / V 

Gilbert De Clercq (opgericht in 1957) is een

vooraanstaande logistieke dienstverlener met een

team van ong. 350 medewerkers, 300 voertuigen en

meer dan 100.000m² aan opslagruimte.

Vanuit onze strategisch gelegen vestigingen in

België, Slovakije en Spanje bieden we onze klanten

totaaloplossingen aan voor hun logistieke behoeften

binnen Europa.

Ons DNA samengevat in het woord PARTNER:

Partnership, Availability, Respect, Transparency, No-

nonsense en Resultdriven vormen de basisbegrippen

binnen Gilbert De Clercq en ondervind je

dagdagelijks in de werking van onze organisatie en

teams.

Om onze verdere groei in goede banen te leiden

gaan we op zoek naar een nieuwe collega HR

Manager.

Profiel

Wij zoeken een vlotte communicator, een flexibele

en dynamische HR Manager die beschikt over de

nodige hands-on mentaliteit om mee te bouwen aan

een future proof GDC personeelsbeleid. Een HR

Manager die er plezier aan beleefd om

probleemoplossend te denken en de nodige

prioriteiten kan stellen.

Wij bieden

Een aantrekkelijk loonpakket volgens pc 226.00

aangevuld met extra legale voordelen. Een volledig

uitgewerkt onboarding traject en on-the-job training.

Voltijdse tewerkstelling bij leuke, dynamische en

behulpzame collega’s.

Maw ben jij de gedreven en no-nonsense collega die

we zoeken! Stuur alvast jouw gegevens door:

Nadja Willems

Kapelanielaan 10 – 9140 Temse - 0032 3 750.91.76

jobs@gilbertdeclercq.com - www.gilbertdeclercq.com

Functie

Als HR Manager maak je deel uit van het

management team en ben je verantwoordelijk voor

het uitwerken, implementeren, coördineren en

opvolgen van het volledige HR beleid in al z’n

facetten en aangepast aan de missie en waarden

van GDC.

Je staat in voor oa:

- Het coachen en leiden van de HR Officer die

voornamelijk de arbeiders behandeld.

- Sturen en coördineren van het aanwervingsbeleid

- Supervisie op de correcte uitvoering van de payroll

van de arbeiders en zelf uitvoeren van de payroll

van de bedienden, correct opvolgen van alle

loonadministratie en alle reguliere wetgeving

- Bestaande personeelsbeheersystemen

onderhouden en optimaliseren

- Coördinatie van de interne en externe opleidingen

- Aansturen en superviseren van de

functioneringsgesprekken

- Advies en coaching van de verantwoordelijken in

het kader van het personeelsbeleid binnen hun

afdeling

- Goede verstandhouding onderhouden met sociale

partners
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