Trustbank Amanah,
de eerste Islamic Bank in Suriname
Is op zoek naar een Human Resources Manager voor de afdeling Human Resources.
Functieomschrijving:
De HR Manager heeft als leidinggevende de verantwoordelijkheid in het ondersteunen, adviseren en faciliteren van
het primair proces op het HR vakgebied binnen de continue veranderende organisatie. U adviseert de directie en u
bent daarom mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en ontwikkelt als
afgeleide hiervan het strategisch HR beleid door beleidsvoorstellen aan te dragen. De HR Manager heeft tevens een
toezichthoudende rol, met name bij het navolgen van de vastgestelde kwaliteitsnormen, en is verantwoordelijk voor
optimaal ondersteunende HR systemen en processen.
Verder voert u het personeelsmanagement uit, door o.a. het werven en selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen
en het beheren van verzuim van medewerkers. U voert hierbij relevante gesprekken met de medewerker en biedt
duidelijkheid bij (prestatie)verwachtingen.
U beheert het Performance Management systeem, het salarisgebouw en remuneratie programma. Samen met de
overige managers binnen de organisatie beoordeelt u de trainingsbehoeften van onze medewerkers en stelt u
trainingsprogramma vast. U fungeert als aanspreekpunt voor alle niveaus binnen de organisatie en u rapporteert aan
de Chief Executief Officer.

Vereisten:
* Minimaal HBO Bachelor degree in Human Resources of Bestuurskunde met meer dan 5 jaren relevante
werkervaring.
* Kennis van de Surinaamse arbeidswetgeving.
* Kennis van de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname is een pre.
* Kennis van Microsoft Office; Word, Excel, Powerpoint.

Vaardigheden:
* U beschikt over goede sociale vaardigheden, een tactvolle houding, luistervaardigheid en overtuigingskracht.
* Verder beschikt u over een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zowel in de
Nederlandse als Engelse taal.
Competenties:
* Integriteit
* Resultaatgerichtheid
* Organisatiebewustzijn
* Overtuigingskracht
* Oplossingsgerichtheid
* Flexibiliteit
* Stressbestendig
Voldoet u aan de beschrijving van dit profiel en bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging, reageert u dan op
onze vacature via werkendsuriname.com of email uw sollicitatiebrief met CV naar
recruitment@trustbanknv.com, uiterlijk zaterdag 19 januari 2019. Voor meer informatie over de
organisatie, bezoek onze website www.trustbankamanah.com of onze Facebook page Trustbank Amanah.
CONFIDENCE IS THE KEY

