VACATURE
Nimeto Utrecht is dé mbo vakschool voor creatieve ruimtemakers. Op onze school werken
ongeveer 140 medewerkers die met passie hun vak uitvoeren. Vakmensen die studenten leren
hoe je vormgeeft aan de ruimte om je heen. De ruimte waarin je woont, werkt, winkelt en
ontspant. Of het nou gaat om een huis of een winkel, om ontwerp, inrichting, onderhoud of
communicatie. Om vorm te geven aan de ruimte in de wereld om ons heen hebben we
vakmensen nodig. Zelfbewuste, creatieve ruimtemakers die precies weten wat ze doen. Zulke
mensen leiden wij op. Zulke mensen werken bij ons.
We zijn op zoek naar een enthousiaste en innovatieve HR Adviseur die voor 4 dagen
(32 uur) per week bij Nimeto wil werken.

Wie je bent ...
Ben jij die HR Adviseur die begrijpt wat er op HR gebied nodig is om Nimeto de nummer
één vakschool van Nederland te maken? Die graag een bijdrage wil leveren aan de verdere
professionalisering van HR en van Nimeto? Ben jij die teamplayer die beleid kan maken én
uitvoeren en bereid om je handen uit de mouwen te steken voor operationele
werkzaamheden? Dan zijn we op zoek naar jou!

vormgeving & styling

creatieve techniek

vastgoed & makelaardij

Wat je gaat doen…
In deze functie zorg jij er samen met je collega HR Adviseur voor dat gewenste
veranderingen tot stand komen; bijvoorbeeld door het ontwikkelen van HR beleid om de
ambities van Nimeto waar te maken, het implementeren van HR instrumenten die daaraan
bijdragen, het beïnvloeden van gedrag van leidinggevenden en medewerkers, het
stimuleren van samenwerking, het verbinden van talenten met de ambities van Nimeto…
Maar ook door het enthousiast adviseren en begeleiden van management en
medewerkers bij de uitvoering van HRM-taken, het begeleiden van verzuim en het voeren
van de personeelsadministratie.

Wat je meeneemt…
•
•
•
•
•
•
•

Inspiratie en enthousiasme;
Een innovatieve instelling die je goed weet te vertalen in het beleid
als in de praktische uitvoering van je HR werk;
HBO werk- en denkniveau;
Kennis op het gebied van HR beleid/instrumenten/wet- en regelgeving;
Gericht op samenwerking;
Communicatief vaardig;
Een natuurlijk vermogen om anderen mee te krijgen.

Sollicitaties
Ben je geïnteresseerd, dan komen we graag met je in contact.
Stuur je sollicitatie – via e-mail – aan de afdeling P&O (pz@nimeto.nl).
De sluitingstermijn is 11 januari 2019.
Voor meer Informatie over de vacature kunt u contact op nemen met Ragna van Orsouw,
HR Adviseur (030-2714624 of rorsouw@nimeto.nl)/ www.nimeto.nl
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