
Vacature beleidsmedewerker personeel en organisatieontwikkeling (m/v/x) 

De Springplank vzw heeft als doel bij te dragen aan een betere en duurzame samenleving. Als 
maatwerkbedrijf bestaat onze kerntaak erin werk en ondersteuning op maat te bieden aan mensen 
die moeilijk een job vinden op de gewone arbeidsmarkt.  

Om zoveel mogelijk mensen een job op maat te bieden zijn wij actief op diverse domeinen: 

- duurzaam hergebruik van grondstoffen via de Kringwinkels van Hasselt en Sint-Truiden, Flagbag, 
Creazi, Hendrikshuis 

- duurzame mobiliteit via Velovisie, Fietsparadijs Limburg en de fietspunten van Hasselt, Genk en Sint-
Truiden 

Momenteel werken we met een 230-tal collega's, waarvan ongeveer 180 als maatwerker, in 
zelfsturende teams. 

Voor de verdere professionele uitbouw van onze activiteiten en onze organisatie zijn wij  op zoek naar 
een beleidsmedewerker/manager HR. 

Als coördinator personeel en organisatieontwikkeling maak je deel uit van de beleidsteam en ben je 
verantwoordelijk voor de professionele uitbouw van het HR-beleid en de teamontwikkeling in de 
volledige organisatie. We geloven sterk in de zelfsturende mogelijkheden van mensen en teams. Je 
verrijkt onze werking met een inspirerende visie op personeel- en organisatieontwikkeling.   

OPDRACHT 

- Je ontwikkelt en implementeert een inspirerend HR-beleid, zowel voor de maatwerkers als 
voor de begeleiders en omkadering.  

- Je draagt bij aan het strategisch beleid van de organisatie. 
- Je versterkt de teamontwikkeling met ondersteunende trajecten en tools.  
- Je coacht de teamleiders en volgt hen op. 
- Je organiseert een efficiënt intern overleg. 
- Je volgt de wettelijke en sociale regelgeving van toepassing op de organisatie nauwkeurig op.  
- Je coacht de personeelsdienst. 
- Je volgt de nieuwe tendensen op in jouw vakgebied en introduceert deze in de organisatie. 
- Je bent eindverantwoordelijke voor rapportage van jouw beleidsdomein aan de raad van 

bestuur en de subsidiërende overheden. 
 

PROFIEL  
Je bent een gedreven HR-manager gericht op de ontwikkeling van mensen en teams.  Je beheerst de 
verschillende HR-ontwikkelingsdomeinen en kan terugblikken op een aantal jaren inhoudelijke HR 
ervaring.  
Je beschikt minimaal over een professionele bachelor. 
 
AANBOD 
Je komt terecht in een innovatieve en zeer dynamische, zelfsturende  organisatie met een méér dan 
maatschappelijke opdracht. Als lid van het beleidsteam bouw je concreet mee aan de toekomst van 
deze organisatie.  
Wij bieden een voltijdse job van onbepaalde duur aan, met een competitief en marktconform loon 
binnen de sector van de maatwerkbedrijven.  
 
INTERESSE? 
Voel je je aangesproken door deze uitdaging? Stuur dan voor 16 december 2020  jouw motivatiebrief 
en CV naar bert.melaer@okazi.be 
 


