HR Officer (32-40 uur)
Ambitieuze en doortastende HR professional
Over e-Traction
e-Traction maakt deel uit van de "Evergrande Powertrain Technologies Group", een nieuwe en
snelgroeiende divisie binnen de Evergrande Group. Evergrande Group is een Chinese Multinational en staat
op plaats 94 van de Global 2000-lijst in 2019. Evergrande Group bestaat uit vier verschillende bedrijfstakken
(Evergrande Real Estate Group, Evergrande Health, Evergrande Tourism Group en meest recent Evergrande
New Energy Vehicle.) Evergrande Powertrain Technologies Group (EPT ), onderdeel van Evergrande's New
Energy Vehicle Business, heeft een ambitieuze groeistrategie voor de toekomst gedefinieerd.
e-Traction in Nederland is onderdeel van EPT. e-Traction ontwikkelt een unieke elektrische
aandrijftechnologie die de essentie biedt van pure directe aandrijving voor zware en middelzware
automotive-toepassingen, zoals stadsbussen en voertuigen voor stedelijke distributie en luchthavens. Deze
technologie stelt fabrikanten in staat extreem zuinige voertuigen te produceren zonder milieu belastende
uitstoot.
Wat doe je als HR Medewerker bij e-Traction?
Deze brede HR rol op operationeel en tactisch niveau is een mooie tweede stap in je carrière. Wanneer je je
vak verstaat en aantoont verantwoordelijkheid te kunnen dragen bieden wij je de gelegenheid om je HR
skills breed verder te ontwikkelen. Omdat we een groeiend bedrijf zijn biedt dit veel HR uitdagingen, met
name op Recruitment gebied. Het opstellen van vacatures, het werven van de juiste mensen, het verwerken
van alle sollicitatiegegevens (in een database) en het regelen van alle interviews beslaat een groot deel van
je werkzaamheden. Daarnaast ben je het 1e aanspreekpunt voor de business voor wat betreft HR vragen, je
zorgt voor een betrouwbare (tijdig, correct en complete) HR Administratie en je draagt zorg voor
maandelijkse HR analyses.
Wat verwachten wij van jou?
 Je beschikt over een Bachelor degree in HR;
 Je hebt 1-3 jaar werkervaring met Recruitment en de HR Administratie
 Je bent een doener die denkt in kansen en oplossingen, “zeggen wat je doet en doen wat je zegt” is
vanzelfsprekend voor je;
 Je bent een stevige persoonlijkheid, je laat je niet zo snel uit het veld slaan en je pakt de
verantwoordelijkheid in je rol;
 Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) in het
Nederlands en Engels;
Ons aanbod
Wij bieden een internationale en aantrekkelijke werkomgeving, met zeer professionele en bevlogen
medewerkers die over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken zodat er een optimale samenwerking
plaatsvindt;

Daarnaast bieden we een uitdagende, informele werksfeer waar respect voor elkaar belangrijk is, waar er
naar elkaar wordt omgekeken en waar de communicatielijnen kort zijn;
Jouw arbeidsvoorwaardenpakket is altijd concurrerend (o.a. een iPhone8 en een bonusregeling), maar wel
afhankelijk van je ervaring.
De HR Officer rapporteert aan de HR Manager.
Hoe te solliciteren
Als deze vacature echt bij je past vul dan gelijk het sollicitatie formulier in!

Meer informatie over e-Traction en onze technische oplossingen is te vinden op onze website www.etraction.com. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Ria van Aartrijk (HR
Manager) 06 - 48607694

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

