HR-SPECIALIST
Skruf Snus söker en

Ansvarsfull HR-specialist med känsla för service
Det gå bra för oss på Skruf Snus och vi behöver en ny medarbetare i rollen som HR-specialist.
Våra omtyckta snusvarumärken Skruf, Knox och Smålands Bruksnus har gjort oss till Sveriges
näst största snustillverkare. I vår fabrik i Sävsjö arbetar idag ca 200 anställda, båda arbetare och
tjänstemän. Vill du vara delaktig i vår fantastiska utveckling i rollen som HR-specialist?
Ditt ansvarsområde
Vi har nyligen tagit fram en ny HR-strategi. Du kommer att få stora möjligheter att vara med i
utvecklingen av vår framtida HR funktion i modern tappning.
I rollen som HR-specialist kommer du att tillhöra vår HR-avdelning, du blir kontaktperson för
fabrikens anställda i alla HR-relaterade frågor och är den som ansvarar för fabrikens
rehabiliteringsarbete och utvecklingsarbete. Vår HR funktion består idag av en HR BP och två HR
Specialister
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
•
Vara kontaktperson för fabrikens anställda i alla HR-relaterade frågor.
•
Ansvarar för rutiner kring hälsa, rehab och koordinera åtgärder i rehabiliteringsarbetet
samt utvecklingsarbete inom hälsoområdet.
•
Ansvar för processen kring medarbetar- och utvecklingssamtal och driva och följa upp
arbetet med utvecklingsplanerna.
•
Ansvarig för att utveckla och driva strategiska HR processer inom arbetsmiljö.
•
Verka som en lokal HR koordinator inom det internationella HR-systemet (Workday).
•
Ansvarig för administration och dokumentation gällande punkterna ovan
•
Samordna projekt.
Din profil
Vi söker dig som är en erfaren HR Specialist med kunskap inom operativt HR-arbete helst för både
arbetare och tjänstemän.
Du har minst tre års erfarenhet inom HR, en grundläggande kunskap av svensk arbetsrätt.
Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av rehabiliteringsarbete.
Du ska vara en strukturerad och flexibel lagspelare med förmågan att kommunicera med alla inom
företaget.
Du är serviceinriktad, gillar ordning och reda, samt trivs med att jobba i ett växande företag med
högt tempo.
Goda kunskaper av engelska i tal och skrift samt goda kunskaper i office-paketet är ett krav.
Personliga egenskaper
Vi gillar att lyckas och ha kul på jobbet. Är du en engagerad medarbetare som bidrar till den goda
stämningen på företaget, har du en självklar plats I vårt härliga gäng. Låter detta som något för
dig är du varm välkommen att ansöka. Vi tillämpar löpande urval och tillsättning, så låter tjänsten
intressant – skicka in din ansökan snarast. Lycka till!
Frågor och ansökningar skickas senast 2017-06-30 med e-post till savsjojobb@skruf.se

