Stad Gent en OCMW Gent stellen meer dan 6000 mensen tewerk om hun beleid te vertalen naar een
optimale dienstverlening. In het AGB Erfgoed van Stad Gent bundelen het STAM, het Huis van Alijn
en het MIAT de krachten om ons ruim en divers erfgoed te koesteren door het opnieuw een toekomst
te geven. Het AGB Kunsten en Design van Stad Gent verenigt het Design museum Gent, het MSK, en
het S.M.A.K..
Momenteel zijn wij voor diverse diensten en het zakelijk team van de AGB’s op zoek naar een:

HR partner (m/v/x)
contractueel – diverse diensten en zakelijk team AGB’s – niveau A
jouw functie: je slaat een brug tussen een toegewezen departement en de experten van HR. Je
fungeert als aanspreekpunt en werkt nauw samen met andere HR partners. Je brengt proactief de
noden, opportuniteiten en knelpunten van jouw departement op het vlak van HR in kaart. Indien je
tewerkgesteld wordt in het zakelijk team van de AGB’s, zal je de verbindende schakel vormen tussen
de (medewerkers van de) musea en het departement HR.
Voorwaarden:
•

2 jaar relevante professionele werkervaring als HR partner of in een gelijkaardige functie

ons aanbod:
• een job in Gent
o momenteel is er een openstaande vacature bij het zakelijk team van de AGB’s
o er wordt een werfreserve aangelegd voor diverse diensten van Stad en OCMW Gent
• afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
• bruto startloon van 3.046,98 euro per maand
• eventueel meerekenen van relevante anciënniteit
• een contract van onbepaalde duur
• extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
• aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
• gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
interesse?
• bekijk alle informatie over deze vacature (de functie, voorwaarden en selectieprocedure) op
deze webpagina
• solliciteer online
• ten laatste op 9 januari 2017
Dienst Selectie en Mobiele ploeg - Administratief Centrum Portus - Keizer Karelstraat 1 - 9000 Gent
tel. 09 266 75 60 - vacatures@stad.gent - stad.gent/solliciteren
Gent gaat voluit voor gelijke kansen! Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten ongeacht
leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, enz.

