Manager Human Resource (40 uur p/w)
Ben jij de Manager Human Resource die bij Herbalife graag het verschil wil gaan maken op het vlak van
medewerkerstevredenheid, duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling, communicatie en innovatie?
Met je passie voor het vak ben je de ideale sparringpartner voor het Management op onze locaties in Venray (EMEA
distributiecentrum) en Utrecht (Sales center) en de (remote) Managers.
Wat zijn de verantwoordelijkheden & verwachtingen?
 je bent verantwoordelijk voor alle aspecten binnen HR inclusief de ontwikkeling en implementatie van lokaal beleid als
ook de implementatie van Corporate en/of EMEA beleid en instrumenten die mede bijdragen aan een hoge
medewerkerstevredenheid;
 je bent een actief Managementteamlid van het MT in Venray en levert een duidelijke bijdrage aan de doelen van
Herbalife Nutrition Venray;
 je bent verantwoordelijk voor de verdere uitrol en professionalisering van duurzame inzetbaarheid in al zijn facetten en
het verankeren hiervan in de bedrijfscultuur; je draagt op strategisch en tactisch niveau bij aan communicatie en
innovatie;
 op strategisch niveau ben je de sparring partner van ons uitzendbureau samen met de verantwoordelijke uit de
operatie. Samen zetten jullie lijnen uit voor het toekomstige partnership;
 je signaleert, adviseert en initieert gewenste organisatie- en cultuurveranderingen en ondersteunt het management bij
de implementatie hiervan;
 jij en je team leveren een pro-actieve HR ondersteuning aan alle (internationale) stakeholders;
 je werkt projectmatig en richt je op continue ontwikkeling en verbetering op het gebied van processen, beleid en HR
instrumenten;
 je draagt bij aan de verdere professionalisering van HR EMEA en neemt deel aan HR EMEA projecten op
gebieden waar je interesses liggen.
Ben jij de professional die wij zoeken?
Als Manager Human Resources beschik je over een afgeronde HBO/WO opleiding (bij voorkeur HRM) en heb je
minimaal 8 jaar HR ervaring waarvan minimaal 3 jaar HR ervaring bij een Amerikaanse multinational. Je bent pro-actief,
hebt een positieve, servicegerichte en pragmatische aanpak en houdt lange termijn doelen in het oog. Je bent sterk
gericht op samenwerking en beschikt over goed ontwikkelde overtuigings- en adviesvaardigheden. Tevens ben je
analytisch, werk je gestructureerd en ben je actief bezig met de ontwikkeling van je HR team. Daarnaast voel je je
comfortabel in een snel ontwikkelende en veranderende organisatie en focus je op zaken die te beïnvloeden zijn. Het is
belangrijk dat je de Engelse taal uitstekend beheerst in woord en geschrift. Je hebt daarnaast goede kennis van MS
Office (Excel).
Zijn wij jouw ideale nieuwe werkgever?
Herbalife is opnieuw uitgeroepen tot officiële ‘Great Place To Work’ in 2017. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
dagelijks met plezier naar het werk gaat. Een positieve bedrijfscultuur, persoonlijke aandacht, waardering, open
communicatie, respect en collegialiteit staan hierbij centraal. Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden wij een
uitdagende functie in een inspirerende werkomgeving waarin zelfontwikkeling hoog in het vaandel staat.
Over Herbalife
Herbalife is een internationale beursgenoteerde organisatie met een eigen ontwikkeling en distributie van
hoogwaardige producten ten behoeve van gewichtsbeheersing, sportvoeding en persoonlijke verzorging. Wereldwijd
werken er meer dan 8000 medewerkers binnen Herbalife en een verkoopteam van meer dan 3 miljoen onafhankelijke
Members verkoopt Herbalife producten in meer dan 90 landen wereldwijd. In het EMEA distributiecentrum in Venray
werken we met een team van ongeveer 250 medewerkers. In Utrecht zijn meer dan 25 medewerkers werkzaam.
Neem een kijkje in ons distributiecentrum op http://bedrijf.herbalife.nl/herbalife-nederland.
Solliciteren?
Ben je geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV uiterlijk 22 januari 2018 naar jobsnetherlands@herbalife.com. Een
assessment zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Loes
de Haan, senior Manager Human Resources, via telefoonnummer 0478-556060.
Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op www.herbalife.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld!

