Jet Import is één van de grootste distributeurs in de Benelux van premium dranken en healthy snacks, zoals Red
Bull, Fever-Tree, Heineken, Copperhead Gin, Sol, Desperados, Bionade, Armand de Brignac en Fulfil. En onze WestVlaamse onderneming blijft groeien, zowel in omzet als in merken in portfolio.
Vandaag is Jet Import uitgegroeid tot een volwassen bedrijf met meer dan 110 gemotiveerde medewerkers en een
sterk netwerk van toeleveranciers die elke dag het beste van zichzelf geven. Jet Import heeft haar plaats verworven
in retail, petrol en horeca. Met een jaaromzet van meer dan 150 miljoen en een jaarlijkse ‘double digit’ groei blijven
we een onderneming in volle expansie.
Innovatie, kwaliteit, rentabiliteit, passie en gedrevenheid vormen de fundamenten van onze drive.
Onze groei vraagt naar een verdere uitbouw van onze Human Resources en daarom zoekt Jet Import een:

HR Manager

Functie
Als HR manager bepaal je in nauw overleg met de CEO het personeelsbeleid binnen Jet Import. Je onderhoudt niet
enkel nauwe contacten met de CEO en het management team, maar ook voor onze werknemers (bedienden en
arbeiders) ben je samen met je team het eerste aanspreekpunt.
In deze functie:
•
•

•

neem je de lead in het uitdenken en realiseren van een HR beleid, in lijn met de algemene strategie van het
bedrijf
sta je in voor de verdere uitbouw en professionalisering van de verschillende domeinen binnen HR: waartoe
o.a. rekrutering & employer branding, beloningsbeleid, talentontwikkeling, performance management, etc.
behoren
volg je alle relevante sociale & arbeidsregelgevingen op en bewaak je het correct uitvoeren van alle
procedures voor de personeelsadministratie, zoals de regelingen rond salarissen, bonussen, ziekte en verlof

•

•
•

ben je het aanspreekspunt voor zowel de medewerkers als het management, voor alle
personeelsgerelateerde zaken en verzorg je tevens de interne personeelsgerelateerde communicatie
ben je de inspirerende partner bij veranderingsprocessen op vlak van HR en ben je de sparringpartner voor
de afdelingshoofden voor HR gerelateerde topics
bouw je samen met de HR BPs, de Payroll officer & de Talent acquisition partner mee aan de verdere uitbouw
van HR

Jouw profiel
Voor deze uitdagende functie zijn we op zoek naar een collega die:
• een Master diploma heeft in een economische of menswetenschappelijke richting
• minstens 10 jaar werkervaring heeft in een generalistische HR functie of in meerdere domeinen binnen HR
• over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling & schriftelijk) beschikt
• diplomatisch is en ervan houdt om mee te denken in oplossingen
• een betrokken vertrouwenspersoon is met een hoge emotionele intelligentie
• organisatorisch sterk is en beschikt over analytische en coachende capaciteiten
• hands-on is en een gedreven ingesteld heeft
• van nature positief ingesteld is
• vloeiend Nederlands, Frans & Engels spreekt en schrijft
• een goed inzicht heeft in de Belgische sociale wetgeving & het arbeidsrecht
Wat Jet Import te bieden heeft
Je komt terecht in een professionele omgeving waar jouw enthousiaste collega’s zorgen voor een aangename
werksfeer en bakken energie. We voorzien een volledig opleidingstraject zodat je alle facetten van ons bedrijf kan
zien en je vertrouwd geraakt met onze business. We bieden je ook reële doorgroeimogelijkheden aan alsook
ruimte voor initiatief binnen een open bedrijfscultuur. Je inspanningen worden beloond met een aantrekkelijk
salaris, een smartphone en andere extralegale voordelen.

