Wie wij zijn
Elkien verhuurt ongeveer 19.000 woningen in Friesland in de gemeenten Leeuwarden, SúdwestFryslân, Opsterland en in een aantal kleinere kernen. We ontwikkelen ons naar een klantgerichte en
wendbare organisatie waarin onze huurders op één staan. Daarom moet alles wat wij doen bijdragen
aan een hoge klanttevredenheid over de woning, de dienstverlening en de woonomgeving. De koers
2022-2025 heet niet voor niets “Samen thuis geven”; wij willen dé thuiscorporatie worden. Nieuwe
dingen uitproberen, lef hebben, leren en voortdurend verbeteren zijn belangrijke aspecten van onze
gewenste cultuur.
Afdeling HR
HR is onderdeel van de afdeling Omgeving & Organisatie. Het team HR bestaat uit twee HR
Adviseurs die samen verantwoordelijk zijn voor het HR-beleid en het adviseren, faciliteren en
ondersteunen van bestuur, management en medewerkers. Het team adviseert over en begeleidt
organisatie- en verandervraagstukken en levert daarmee een bijdrage aan de strategische koers
“Thuis bij Elkien”. Vanwege zwangerschapsverlof van één van onze HR Adviseurs zijn wij voor de
periode van 1 september 2022 tot en met 1 juni 2023 op zoek naar een

HR Business Partner (tijdelijk)
(32-36 uur per week)
Elkien is volop in ontwikkeling. Met onze nieuwe koers 2022 – 2025 slaan we een nieuwe richting in.
We ontwikkelen ons naar een resultaatgerichte organisatie en we gaan gebiedsgericht werken. Dit
betekent dat we het werk anders gaan organiseren en dat er behoefte is aan HR ondersteuning en
beleid dat hierop aansluit. Beleid dat kaders biedt op verschillende fronten zoals een eenduidige
ontwikkel- en waarderingscyclus, beleid op verzuim, werving & selectie en ontwikkeling. Het huidige
beleid is aan herijking toe. Jouw rol is het neerzetten van een goed HR fundament en met jouw
kennis en ervaring weet jij daarin in korte tijd resultaten te bereiken. Gezien de tijdelijke aanstelling
richt jij je op het verder brengen van de volgende thema’s:
-

-

-

Strategische personeelsplanning (SPP): Met jouw kennis en ervaring met SPP zet jij een
methodiek neer waar wij mee verder kunnen. Je voert SPP uit en geeft inzicht in de stappen
die Elkien moet zetten om de organisatie toekomstbestendig te maken.
Leermanagementsysteem (LMS): we ontwikkelen ons eigen LMS zodat we medewerkers
eigenaarschap geven over hun eigen ontwikkeling. Jij bouwt aan het LMS en zorgt ervoor dat
deze landt in de organisatie.
Medewerker onderzoek: In oktober 2022 staat het medewerker onderzoek gepland. Je zet dit
uit, zorgt voor een analyse van de resultaten en vertaalt dit naar verbeteracties.
Het (door)ontwikkelen van HR beleid en het bouwen van een goed fundament voor de
afdeling HR.
Coachen en verder ontwikkelen van de huidige HR adviseurs

Wie ben jij?
Jij….
• Hebt WO werk- en denkniveau in een relevante richting (HRM, Bedrijfskunde,
Verandermanagement etc)
• Werkt op strategisch-tactisch niveau maar weet ook de vertaling te maken naar de praktijk en
bent hands on waar dat nodig is
• Bent analytisch, hebt een scherp oog voor wat er speelt in de omgeving en organisatie en
beschikt over helicopterview

•
•
•
•
•

Bent een stevige en kritische gesprekspartner die de juiste toon weet te vinden en gemakkelijk
kan schakelen
Bent een teamspeler die graag dingen samen verder brengt
Hebt ervaring met organisatieontwikkeling en het begeleiden van verandertrajecten
Hebt ruime ervaring op het gebied van HRM en opereert als senior HR business partner
Hebt kennis van en ervaring met implementatie van strategische personeelsplanning

Wat bieden we jou?
•
•

Een marktconform salaris, passend bij jouw kennis en ervaring
Uitstekende mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé, door bijvoorbeeld
(gedeeltelijk) thuiswerken en variabele werktijden.

Wil je meer weten over deze functie?
Neem dan contact op met Corinne van Dessel, Manager Omgeving & Organisatie, via het volgende
telefoonnummer: 06 51 31 54 26.
Is dit jouw baan?
Dan horen we graag van jou! Reageren kan tot en met vrijdag 1 juli 2022. Stuur een motivatie en cv
naar: vacatures@elkien.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 6 juli a.s.

