HR Medewerker Zoo Antwerpen / Planckendael
FUNCTIEBESCHRIJVING
De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen) streeft ernaar om mensen te verwonderen.
Elke dag opnieuw. In de best bewaarde en bekroonde 19de-eeuwse dierentuin ter wereld, ZOO Antwerpen, maar
ook in het avontuurlijke Zoo Planckendael en Serpentarium Blankenberge. Biodiversiteit, natuurbehoud,
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en respect voor mens en dier zijn leidend in onze tuinen. Onze
internationale wetenschappelijke werking wordt gelauwerd met prestigieuze prijzen. Dichter bij de dieren, de
natuur en dichter bij elkaar. Showing life since 1843. Nu ook in het gloednieuwe Elisabeth Center Antwerp,
concertzaal & congrescenter.

•

Je verzorgt de lonen van één of meerdere tewerkstellingsgroepen binnen de KMDA. Je maakt
contracten op. Je berekent vakantierechten en premies. Je houdt persoonsdossiers up-to-date. Je betaalt
correct en tijdig de lonen uit.

•

Je werkt mee aan verschillende uiteenlopende HR dossiers, met een brede waaier aan thema’s zoals
subsidies, overuren, tijdsregistratie, interim, en sociaal juridische kwesties.

•

Je maakt periodieke rapporten op en adviseert andere afdelingen over HR gerelateerde cijfers, zoals
aanwervingen, loonkosten, tijdskrediet, en ziekteverzuim.

•

Je blijft steeds op de hoogte van wijzingen in sociale wetgeving, bedrijfsorganisatie, en nieuwe HR
tendensen.

PROFIEL
•

Je genoot een hogere opleiding.

•

Je bent in staat complexe dossiers zelfstandig te beheren, met het nodige opzoekwerk en het contacteren
van externe instanties om HR problemen tot een goed einde te brengen.

•

Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

•

Je hebt kennis van sociale wetgeving en courante HR topics. Je bent in staat vanuit jouw kennis en
vanuit een deskundige positie advies te geven aan andere afdelingen.

•

Je bent discreet en hebt oog voor de verschillende gevoeligheden binnen het bedrijf.

•

Je spreekt perfect Nederlands. Je kan jezelf vlot uitdrukken in het Frans en Engels.

•

Je werkplaats is de Zoo van Antwerpen, maar je bent bereid je te verplaatsen naar Zoo Planckendael
indien nodig.

AANBOD
•

Je werkt voltijds (38u45/week).

•

Je krijgt een contract onbepaalde duur.

•

Je werkt in een aangename omgeving, met een informele bedrijfscultuur.

•

Je werkplaats is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

•

Je kan ’s middags genieten van een warme maaltijd in onze restaurants of een wandeling in onze
parken.

•

Naast loon en extra legale voordelen (hospitalisatieverzekering, pensioensparen, 100% terugbetaling
openbaar vervoer) krijg je een KMDA abonnement en bijkomende voordelen met betrekking tot het
bezoeken van andere dier-/pretparken.

SOLLICITEREN
Interesse ? Stuur jouw reactie via email naar Tim.DeBacker@kmda.org. Vergeet niet om CV en motivatiebrief
bij te voegen.

