HR-konsult
Melleruds kommun med cirka 9300 invånare ligger naturskönt i Dalsland
med närhet till såväl vatten och skog. Du kan behagligt pendla till oss från
både Göteborg, Trollhättan och Karlstad och vi ser möjligheter att koppla
pendling och arbete som ett naturligt inslag i den här tjänsten.
HR-konsultens roll i en liten kommun
Som HR-konsult i Mellerud arbetar du i huvudsak som generalist med uppdrag att
vara chefernas stöd, mot specifik förvaltning. Stödet innebär att kunna vägleda och
utbilda våra chefer inom HR-området med bland annat rehabilitering, arbetsrätt,
rekrytering, omplacering, lönesättning samt facklig samverkan etc. I rollen ingår att
ta särskilt ansvar för ett eller flera specialistområden inom HR som du ges
möjlighet att fördjupa dig i. I arbetet ingår även att genomföra informationstillfällen
samt internutbildningsinsatser. Framför oss ligger arbete med att säkra
kompetensförsörjningen, förbättra vår rekryteringsprocess liksom vårt
arbetsmiljöarbete, upphandling och införande av nytt löne- och personalsystem,
översyn av personalpolitiska styrdokument bl.a. Det strategiska arbetet utgör också
ett stort fokus som vi alla medverkar i på ett eller annat sätt. På personalenheten
är vi förutom HR-chef, 3 HR-konsulter och 3 löneassistenter. Vi arbetar i
verksamhetssystemen HR+, Medvind, Office 365 samt Winlas men håller också på
att införa Adato och KIA.
Vi erbjuder…
Då en av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar inom organisationen
erbjuder vi dig ett brett arbete i en liten kommun där du blir delaktig i allt som
berör området. Att utbyta kunskap, synpunkter och att ge varandra stöd i arbetet
är viktigt för gruppen. Hos oss arbetar du med flexibla arbetstidsramar och med
frihet under ansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla HR-arbetet centralt i en kommun samt
ansvara för din egen förvaltning och dess behov. Det är en förutsättning för arbetet
att du är lyhörd och kan kommunicera bra i både tal och skrift. Vi arbetar mycket
med att digitalisera våra processer och vi söker dig som ser detta som ett
spännande utvecklingsarbete där du gärna bidrar med goda kunskaper.
Vi ser gärna att du har examen från personal-/beteendevetenskaplig utbildning på
högskolenivå eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdigt samt några års
erfarenhet av yrket, gärna inom offentlig sektor. För att lyckas med uppdraget bör
du ha formella kunskaper i arbetsrätt. Som person har du ett konsultativt
förhållningssätt med hög integritet. Du arbetar resultat- och målinriktat och går
med lätthet från tanke till handling. Vi ser det som meriterande om du besitter
kunskap i de system som vi verkar i. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet! Så
av dig önskar vi mod och klokskap när det gäller att möta och hantera svåra
situationer, nyfikenhet och lust att ibland pröva nya angreppsätt, envishet och
uthållighet samt en stor dos humor!
Tillträde
Tillträde enligt överenskommelse.
Känner du att annonsen passade in på dig? Tveka inte att söka idag!
Kommunstyrelseförvaltningen
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
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Välkommen med din ansökan!

