HR manager met sterke focus op recruitment
Metrological, een internationaal opererend software bedrijf, is op zoek naar een all round HR
manager die veel ervaring en affiniteit heeft met recruitment en daarnaast het HR beleid
verder vormgeeft en de dagelijkse HR zaken oppakt.

We zijn momenteel op zoek naar een Human Resources Manager om onze snelgroeiende
organisatie te versterken - voor Metrological is dit een nieuwe functie.
De rol
In deze rol ben je verantwoordelijk voor Human Resources-activiteiten en rapporteer je
rechtstreeks aan de COO. Je zult veel samenwerken met onze HR officer. Je primaire
verantwoordelijkheden zijn:
- Werving en selectie: je besteed een significant deel van je tijd aan hands-on recruitment
voor onze kantoren in Nederland, Polen en USA. Metrological zit in een competitief
speelvlak (hoog opgeleide software engineers) en het is jouw taak om talent te vinden en
bij Metrological naar binnen te halen door oa direct recruitment en bijvoorbeeld een
future pipeline te realizeren met werkstudenten/afstudeerders. Je organiseert een
efficient recruitment process.
- Toezien op juiste toepassing van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld sociale wetgeving,
bedrijfsprocedures en arbeidsovereenkomsten), waarbij je voor juridische kennis
ondersteund kan worden door onze bedrijfs juristen.
- Adviseren van het management wat betreft HR-vraagstukken.
- Vormgeven en professionaliseren van beleid op het gebied van talentmanagement,
training en opleiding.
- Behouden van personeel: je bewaakt dat Metrological een relevante en interessante
werkgever blijft voor bestaand personeel.
- Fungeren als aanspreekpunt op HR-gebied voor werknemers.
- Uitvoeren en optimaliseren van het personeelsbeleid.

Kwalificaties
Je bent een ervaren Human Resources Manager met een bewezen staat van dienst op het
gebied van recruitment. Verder omvatten jouw vaardigheden:
- Een bachelors of masters degree in HRM, organisatiewetenschappen of Business
Administration (met HRM-specialisatie);
- Minstens 4 jaar full time ervaring met hands-on recruitment;
- Minstens 2 jaar ervaring in een brede algemene HR-rol, zowel op tactisch als
operationeel niveau, bij voorkeur in een internationale omgeving van softwarebedrijven;
- Het vermogen om op verschillende niveaus binnen de organisatie te communiceren;
- Goed georganizeerd, pragmatisch en een can-do mentaliteit
- Blijk geven van goede oordeels- en probleemoplossingsvaardigheden;
- Het vermogen om vertrouwelijkheid en integriteit te behouden.
- Je hebt goede communicatie en interpersoonlijke vaardigheden. Je bent zelf motiverend,
resultaatgericht en kwaliteitsbewust. Je bent in staat om in een open organisatie te
werken, wat veel persoonlijk initiatief en onafhankelijkheid vereist, maar ook teamwork.
Je hebt geen "9-tot-5-mentaliteit", maar je hebt wel een "let-go-for-it-spirit". Je bent
flexibel en kunt je goed aanpassen als en wanneer prioriteiten veranderen.
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en vloeiend in
Nederlands en Engels;
- Jij bent 32-40 uur per week beschikbaar

Wij bieden

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Metrological groeit sterk waardoor je een
interessante en dynamische functie zult krijgen die mee zal groeien met de organisatie.
Solliciteren?
Wil jij meewerken aan het succes van Metrological? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar
Kimberly Fleming via k.fleming@metrological.com.
Geef in je motivatiebrief duidelijk aan waarom jij denkt de ideale kandidaat te zijn en welke
kwaliteiten je meebrengt voor deze uitdagende functie.
Metrological
Metrological is een zeer innovatief en dynamisch bedrijf en levert een Appstore Framework
voor TV platformen en embedded software stack voor Settopboxen. Ons hoofdkantoor
bevindt zich in het centrum van Rotterdam en is het beste te omschrijven als een moderne en
inspirerende werkomgeving met een informele, maar professionele sfeer.
Met een hecht team van ruim 50 jonge en ambitieuze medewerkers werken wij dagelijks aan
de (door-)ontwikkeling van onze producten voor TV Operators, zoals Liberty Global (UPC),
Comcast, Ooredoo en KPN.
Het Framework is een cloud-based software platform en voorziet alle video devices van App
functionaliteiten en de embedded software stack zorgt voor sublieme ondersteuning op de
Settopboxen. De Appstore is live in allerlei landen wereldwijd en heeft miljoenen gebruikers.
Ga voor meer informatie naar www.metrological.com.
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