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News:

Constructor søker HR sjef

Constructor søker ny medarbeider med ansvar for HR i Norge og Sverige. Vår nåværende HR sjef ønsker å
trappe ned etter mange år i selskapet og vi søker hennes etterfølger.
Constructor er en ledende leverandør av lagerinnrednings– og logistikkløsninger for alle bransjer. Selskapet
leverer mer enn bare produkter, og tilbyr også tjenester innenfor rådgivning, reolkontroller, kurs og service.
Constructor er en del av Gonvarri Material Handling, en ledende europeisk
leverandør av innredninger for alle typer lager. Konsernet markedsføres i hele
Europa under varemerkene Constructor, Dexion og Kasten.

Arbeidsbeskrivelse:
Ansvarlig for personal- og lønnsadministrasjon
Rådgiver og støttespiller i HR spørsmål
Lønnsadministrasjon, månedlig lønnskjøring, avstemming og årsoppgjør
Oppfølging av forsikringer, pensjoner, biladministrasjon og administrative avtaler
Etablere og oppdatere selskapenes personalpolicies og koordinere og kvalitetssikre rutiner for medarbeidersamtaler,
kompetanseutvikling og opplæring
Administrative oppgaver for Norge og budsjettansvar for administrasjon og HR
Delta i forhandlinger og i kvalitets- og arbeidsmiljøgrupper og kvalitetsrevisjoner
Forsvarlig oppbevaring av personaldata
Personalansvar for lønnsmedarbeider
Pådriver for faglig utvikling, god trivsel og et godt arbeidsmiljø

Utdannelse og erfaring:
Høyere utdannelse, gode teoretiske og praktiske kunnskaper innen HR og min. 5 års erfaring fra tilsvarende
rolle. God økonomisk forståelse og arbeidserfaring innenfor industrirelatert virksomhet er en fordel. Gode
kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig. Konsernspråket er engelsk.

Personlige egenskaper:
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Vi ønsker oss en engasjert, strukturert og ansvarsfull person med stor arbeidskapasitet og med godt humør og
evne til å skape gode relasjoner. Selvstendighet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet er viktig for å trives og
lykkes.

Vi kan tilby:
Interessante og varierte oppgaver i en internasjonal organisasjon med høy fagkompetanse og et godt
arbeidsmiljø. Gode muligheter til personlig utvikling. God opplæring. Noe reisevirksomhet. Arbeidssted er
Gøteborg.
Send din søknad med CV til: grethe.sorensen@constructor.no. Har du spørsmål om stillingen er du
velkommen til å kontakte CFO Catherine Andersson, + 46 705 779 646 eller HR sjef Grethe Sørensen, + 47
930 53052. Søknadene vurderes fortløpende. Søknadsfrist 14.mai.
Vi ser frem til din søknad!
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