Sense overkoepelt een variëteit aan horeca-initiatieven zoals buurtrestaurants,
bedrijfsrestaurants en enkele hotel / seminarie / event-uitbatingen. Hier worden onze klanten in
de watten gelegd door onze enthousiaste medewerkers.
Sense werkt in de sociale economie waarbij we zinvolle arbeid geven aan mensen met weinig
kansen, zodat ze weer deel uitmaken van de maatschappij en van een sociaal netwerk.
Daarnaast willen we mensen samenbrengen en ruimte voor sociaal contact creëren. We streven
hierbij naar een klantvriendelijke, gezonde, kwalitatieve horeca-service voor al onze klanten. Dat
doen we zowel in bedrijfs- en buurtrestaurants als in onze seminariefaciliteiten en hotels.

www.metsense.be

We zijn op zoek naar een enthousiaste
“HR medewerker”
Als HR medewerker bij Sense zorg je samen met de leidinggevende voor een positief effect op
de ontwikkeling en doorstroom van onze medewerkers. Ben je op zoek naar een gevarieerde HRjob in een ambitieus horecabedrijf? Aarzel niet om ons te contacteren!
Taken:
 Je staat in voor de begeleiding van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt
(artikel 60, lokale diensteconomie en maatwerk).
 Dit houdt in: de werving en selectie, de wekelijkse begeleiding, de planning,
ondersteunen in doorstroom, ondersteuning van leidinggevenden, administratieve
opvolging, samenwerken met OCMW, VDAB, Stad Antwerpen, werkwinkels,…
 Daarnaast werk je in teamverband en ondersteun je de HR collega’s.
 Je werkt mee aan HR projecten en geeft het HR beleid mee vorm.
Profiel:
We zoeken iemand met zin voor initiatief, een gedreven persoon met goesting om ons team te
versterken.
 Bachelor diploma
 Open, onbevooroordeelde houding naar- en respect voor andere culturen
 Open, laagdrempelige en adaptieve communicatie naar onze medewerkers
 Enthousiast, correct en resultaatgericht
 Minstens een eerste ervaring met sociale economie
 Administratief onderlegd
 Kennis Word, Excel, Outlook,…
Loon / voordelen:
 Voltijds bediendencontract van onbepaalde duur
 Het loonpakket is afhankelijk van de ingebrachte ervaring en maturiteit voor deze functie
 Extra- legale voordelen
Sollicitatieprocedure:
Schriftelijke motivatie met cv per mail te richten aan Elien Ovart, hr Sense. Mechelsesteenweg
128-136, 2018 Antwerpen. recrutering@metsense.be.
Voorziene startdatum is 25-02-2019.

