Vacature
Krijg jij er energie van om het HR beleid uit te rollen en verder vorm te geven? Ben jij de aanjager die
zorgt voor de verdere professionalisering van onze medewerkers en pak je graag HR projecten op?
Heb je ervaring in een brede HR rol en werk je graag samen in een energiek proactief team, dan zijn
wij op zoek naar jou!

HR-Adviseur
32-40 u/wk, Eindhoven

Als HR-adviseur ben je de sparringpartner voor het management en medewerkers op het gehele vlak
van HR. Jij bent de aanjager voor de verdere professionalisering van het team. Als HR-adviseur kom je
in het team regio Zuid. Dit team bestaat uit een HR-business partner, HR-adviseur, HR-medewerker en
een Recruiter. Je bent ondernemend en denkt actief mee met het HR beleid van Meilink/IPS
Technology. Kortom een brede en uitdagende rol met veel vrijheid en verantwoordelijkheden.
Je takenpakket bestaat onder meer uit:
 Het ondersteunen en adviseren van de leidinggevenden in de uitvoering van diverse HRactiviteiten;
 Het uitvoeren en opvolgen van alle werkzaamheden rondom in-, door- en uitstroom van
medewerkers;
 Het ondersteunen in de ziekteverzuimbegeleiding van complexere en langdurige
ziektegevallen;
 Het zelfstandig oppakken van diverse HR-projecten;
 Het samen met het team formuleren van de HR visie en het HR beleid.
Wat breng jij bij voorkeur mee?
 Een afgeronde Hbo-opleiding richting HRM;
 3 tot 5 jaar ervaring, het liefst binnen een productiebedrijf;
 Kennis van relevante wet- en regelgeving en van de Nederlandse sociale zekerheid.
Daarnaast ben je:
 Proactief / Initiatiefrijk
 Daadkrachtig
 Kritisch
 Teamgericht

Werken bij Meilink/IPS Technology....
.... is werken bij een bedrijf dat marktleider is in Nederland op het gebied van het industrieel
verpakken. Onze opdrachtgevers bevinden zich in de maakindustrie. Ze bouwen grote en zware
machinelijnen, kwetsbare hightechmachines en leveren volledige turnkey projecten wereldwijd.
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Meilink/IPS Technology ontwerpt en vervaardigt industriële verpakkingen, verpakt industriële
(kapitaal)goederen en verzorgt het transport daarvan. Meilink/IPS Technology is een familiebedrijf en
bestaat dit jaar 148 jaar. Het heeft 7 vestigingen met in totaal ruim 400 medewerkers.
Binnen Meilink is IPS Technology een ingenieursbureau gespecialiseerd in de ontwikkeling van
industriële verpakkingssystemen, tools en specifieke transporthulpmiddelen. Doordat we ook een test-,
assemblage- en cleaning centrum hebben, leveren we een integrale ketenbenadering die uniek is in de
markt.

Wat maakt ons leuk?
 Een afwisselende functie met veel vrijheid;
 Samenwerken in een leuk team dat voor elkaar klaar staat;
 Een informeel bedrijf met korte lijnen;
 Veel mogelijkheden om jezelf te (blijven) ontwikkelen.
Interesse?
Ben jij onze nieuwe HR-collega die “any challenge, any time“ aangaat en tot een succes maakt?
Dan zoeken wij jou!
Als je jezelf herkent in het geschetste profiel, dan ontvangen wij graag uiterlijk 30 april a.s. jouw
sollicitatie via: vacatures@meilink.eu.
Voor aanvullende informatie over de functie kun je contact opnemen met Frederiek Rikken-Rengers, te
bereiken onder nummer 06-51135419.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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