Geef de toekomst samen vorm bij een internationale HVAC-speler met lokaal karakter. Bij Vasco krijg
je de kans om te groeien én het verschil te maken. Samen streven we naar een ideaal binnenklimaat!
Vasco biedt een uitgebreid assortiment van innovatieve en duurzame totaaloplossingen op het gebied van verwarming, ventilatie en
koeling voor een optimaal binnenklimaat. Vasco Group telt ongeveer 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia
Groep. Wij zijn fier op onze warme, no-nonsensecultuur en beschouwen al onze Vasco-medewerkers als deel van één grote Vascofamilie.

Vasco evalueerde recent haar HR-afdeling
en invulling. Dat resulteerde in een aantal
aanbevelingen. Om deze groeiambities mee
vorm te geven, zoekt Vasco daarom voor het
hoofdkantoor te Dilsen een gedreven

HR Project
Manager
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
• Je bent verantwoordelijk voor het managen van projecten
die voortvloeien uit de recent gerealiseerde evaluatie. Dat
wil zeggen van opstartfase tot en met rapportage van de
resultaten, status, risico’s, problemen en afhankelijkheden.
• Je creëert en beheert verschillende projecten met als
doel de standaardisatie van nieuwe en de versterking van
bestaande processen.
• Je rapporteert aan de Vasco Group HR Director en werkt
nauw samen met de Afdelingshoofden, Country Managers
en lokale HR-teams.
• Je analyseert en rapporteert gegevens.
• Je zorgt voor consistentie van de HR-processen doorheen
de verschillende afdelingen en landen, met name met
betrekking tot salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden,
werving en introductie, afronding en beëindiging van
contracten. Je bewaakt in deze processen de waarden
van Vasco.
• Je ontwikkelt een wervingsproces voor de aanstelling van
service partners en zorgt voor een versnelde ‘time to hire’.
• Je werkt nauw samen met de lokale HR-teams en
ondersteunt hen met je expertise.

PROFIEL
• Je hebt een ruime ervaring in human resources
management in een internationale omgeving.
• Je hebt ervaring met change-management en het wijzigen
en implementeren van processen.
• Je bent vertrouwd met het plannen, uitvoeren van
verschillende projecten van uiteenlopende omvang en
complexiteit op het gebied van o.a. werving, salariëring en
secundaire arbeidsvoorwaarden, talent en performance
beheer, ...
• Je hebt sterke interpersoonlijke vaardigheden met
het vermogen om de stakeholder relaties in de hele
organisatie te optimaliseren.
• Je hebt uitstekende communicatie skills en dit op alle
niveaus.
• Je bent georganiseerd en stressbestendig, bent in staat
prioriteiten te stellen.
• Je neemt initiatief en hebt een sterke drive, bent
resultaatgericht.
• Heb je bovendien nog een kwalificatie in
projectmanagement, dan is dat zeker een pluspunt!

HET AANBOD
• Een boeiende en gevarieerde functie in een innovatief en
internationaal georiënteerd bedrijf dat deel uitmaakt van
een sterke, beursgenoteerde Zwitserse groep.
• Een open werksfeer met korte communicatielijnen.
• Je hebt glijdende werkuren.
• Een aantrekkelijk salarispakket met mooie extralegale
voordelen: groepsverzekering, hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques, 33 vakantiedagen en kortingen op de
Vasco-producten.

Design the future. Design your life.

www.vasco.eu

