WAT GA JE BIJ ONS DOEN?
Omnia is een snel groeiend e-commerce bedrijf met internationale ambities. Dit kan alleen met de
juiste mensen op de juiste plek ondersteund door een hierbij passend HR beleid en
arbeidsvoorwaarden. Daarom zijn we per direct opzoek naar een fulltime Recruiter/HR Manager.
Als Recruiter ben je verantwoordelijk voor het vinden van de juiste kandidaten voor functies op het
gebied van Software Development, Sales Managers, Product- and Customer Succes Manager en
Support functies.
Als HR-manager ben je verantwoordelijk voor het verbinden en vertalen van organisatiestrategie- en
HR doelstellingen naar praktisch HR beleid. Een goed HR-management is van strategisch belang
gezien het ambitieniveau van de organisatie. Je bent een stevige professional met lef, flexibiliteit,
energie, organisatievermogen en doelgerichtheid. Je bent assertief, een goede gesprekspartner,
reflectief en relativerend.
De volgende taken komen sterk naar voren:
Recruiter
• Actieve recruitment via sites zoals Honeypot, Magnet.me, LinkedIn en overige aan te bevelen
zoekkanalen;
• Uitzetten en coördineren van vacatures via Recruitment bureaus;
• Het screenen van CV’s, voeren van oriënterende, - en arbeidsvoorwaarden gesprekken,
checken van referenties;
• Het opstellen van functie, - en vacature profielen en de daarbij horende
arbeidsvoorwaarden;
• Opzetten en ontwikkelen van employment branding door bijvoorbeeld Social Media
campagnes, organiseren van meet-ups etc.
HR Manager
• Ontwikkelen, optimaliseren en implementeren van HR instrumenten
• On boarding proces van buitenlandse medewerkers (verblijfsvergunning, 30% regeling)
• Genereren maandelijkse financiële rapportage aan Financial Manager
• Coaching, voortgang- en beoordelingsgesprekken

WIJ VERWACHTEN:
• HBO Human Resource Management of vergelijkbare studie;
• Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van Recruitment en HR processen;
• Oplossingsgericht, benoemt knelpunten, komt (gezamenlijk) tot oplossingen;
• Nieuwsgierig en optimistisch, je kijkt verder en ziet kansen, ook bij tegengestelde belangen;
• Teamplayer, levert actieve bijdrage in een team en is in staat om teams te motiveren en
bewegen;
• Empathisch, heeft gevoel voor verhoudingen en weet op verschillende niveaus relatie op te
bouwen.
WIJ BIEDEN:

•
•
•
•

Een uitdagende en afwisselende fulltime functie
Competitief salaris
Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Uitstekende mix van informeel en professioneel

WIE ZIJN WIJ?
Omnia is een innovatief bedrijf, waarin wij met veel verschillende disciplines samenwerken om
disruptieve resultaten voor onze klanten in de Retail sector te behalen. Met een succesvolle mix van
Designers, Developers, Consultants en Sales werken wij naar het ambitieuze doel toe om Omnia de
industriestandaard te maken voor zowel pure e-commerce partijen als grote omnichannel retailers
over de hele wereld. De wisselwerking tussen de diepe marktkennis bij de consultants en de
vooroplopende technische kennis van ons development team resulteert erin dat onze big data tool
op veel vlakken uniek is in de wereld, waarmee wij vooruitstrevende functionaliteiten kunnen bieden
aan onze klanten.
Omnia geeft retailers nu wereldwijd voor het eerst de mogelijkheid om zowel hun pricing strategie
als de onlinemarketingstrategie – waarmee de onlinemarketingkanalen zoals Google Shopping,
Amazon, Kieskeurig.nl en Marktplaats via Omnia worden aangestuurd – in één tool in te voeren.
Het systeem zal vervolgens volautomatisch per product de afweging maken of het verstandiger is om
je prijs te verlagen/verhogen of om je marketingbudget te verhogen/verhogen.
www.omniaretail.com
GEÏNTERESSEERD?
Spreekt deze functie jou aan en wil jij onderdeel uitmaken van een leuk, innovatief en snel groeiend
bedrijf die medio oktober 2017 gaat verhuizen naar Amsterdam (tegenover Amstelstation)? Stuur
dan een mail met je CV en eventuele links naar office@omniaretail.com t.a.v. Carla Jongerius. Als je
vragen hebt, kun je bellen naar 035 - 699 0220.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

