HR Ansvarlig
Maskinfabrikken JST A/S er Danmarks førende og mest ambitiøse producent, af redskaber og skovle til
entreprenørmaskiner og har fokus på en fortsat positiv og kraftig omsætnings- og resultatudvikling.
I den forbindelse søges en HR-ansvarlig, der vil stå for virksomhedens HR-funktion, herunder at opbygge
samt udvikle området. Du vil primært få ansvar, for en række HR-relaterede opgaver inden for det
personalejuridiske og personaleadministrative område.
■■ Din primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Understøtte tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere (rekruttering, onboarding, fastholdelse og uddannelse)
Trivsel
Personale- og fraværdspolitik
HR-administration (personalejura, ansættelseskontrakter, løn mv.)
Sparring og rådgivning med vores formænd
Personalehåndbog og rådgivning i overenskomstfortolkning
Ansvarlig for lærlinge
Informere personalet om alt tænkeligt relevant information
Opdatering af APV
Sikkerheds ansvarlig

■■ Din profil = Hvem er du?

■■ Vi kan tilbyde

Du kommer med en relevant uddannelse eller har erfaring fra
en lignende stilling. På det mere personlige plan vægtes det
højt, at du er løsningsorienteret og besidder gode samarbejdsevner. Samtidig er du empatisk og kan tale med mennesker
med forskellig baggrund og jobfunktion.

Et job i en travl og ambitiøs virksomhed med ordnede forhold,
og en åben uformel tone, med varigt arbejde til den rette. Vi
har 59 ansatte hvoraf de 43 er ansat i produktionen, af dem er
10 pt. lærlinge.

Da det er dig, som skal drive og udvikle HR funktionen, er det
desuden vigtigt, at du er selvstarter og formår at igangsætte
samt følge op på nye HR tiltag.

Du får:
• Gode arbejdsforhold
• Løn efter kvalifikationer
• Sundhedsforsikring

Du:
• Har erfaring fra lignende stilling
• Er mødestabil
• Har en fleksibel og imødekommende holdning til både
arbejdet og kollegaer
• Er ansvarsbevidst
• Har flair for at skabe gode relationer
• Behersker engelsk i skrift og tale

Vi ser os selv som en virksomhed med:
• Ansvarlighed
• Vedholdenhed
• Kvalitet

■■ Tiltrædelse hurtigst muligt

■■ Er du interesseret

■■ Obs:

Så skriv en ansøgning eller kontakt Jannie Tved
Tlf. 81 40 25 12 Email: jannie@jstas.dk

Der er ikke nogen ansøgningsfrist, når vi har dem vi skal
bruge, vil opslaget blive fjernet.

Maskinfabrikken JST A/S er markedsførende inden for alt grave og læsseudstyr til entreprenør og landbrugsmaskiner i Danmark.
Vi har 59 ansatte, af dem er 10 pt. lærlinge. Alle vores produkter bliver lavet 100 % i DK-6940 Lem st. Danmark
www.jstas.dk

