PlanBørnefonden søger HR Konsulent
Vil du være med til at gøre en forskel for vores medarbejdere, som hver eneste dag arbejder passioneret
for verdens børn?
Hvem er vi?
PlanBørnefonden er en af Danmarks førende internationale udviklingsorganisationer. Vi arbejder
langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder, for at sikre børn og unges rettigheder samt
skabe lige muligheder for alle uanset køn. Vi er globale og en del af Plan International, der er til stede i 75
lande over hele verden. Læs mere på www.planbornefonden.dk.
Vi er et HR-team på tre og sammen er vi ansvarlige for at drive PlanBørnefondens udvikling, processer,
politikker, GDRP, konsulentkontrakter samt personaleadministration, herunder løn, pension og forsikringer.
Om jobbet
Det er et meget alsidigt job, hvor det skal motivere dig, at ikke to dage er ens og hvor der til tider løbes
stærkt. For udover at være ansvarlig for den daglige HR-drift, forventes det også, at du er med til at drive
projekter som understøtter udviklingen af en moderne NGO. Dine opgaver vil derfor favne bredt.
Der vil være faste opgaver som du selvstændigt bliver ansvarlig for:
 Udvikle samt drive vores employer brand, rekruttering og onboarding af nye kollegaer
 Gennemføre exit-samtaler
 Løbende opdatere vores Medarbejderhåndbog
 Drive vores MUS-processer
 Identificere tværgående udviklingsbehov samt omsætte dem til konkrete træningstiltag
 Drive Puls-medarbejdertilfredshedsmålinger
 Vedligeholde, rådgive samt træne nye kollegaer i vores ferie-/fraværsregistreringssystem
 Persondataforordningen og herunder sikre vores processer, aftaler mv. er i compliance
 Organisationens sparringspartner
 Bidrage til tværgående HR-projekter

Om dig:
 Du er god til at opbygge tillidsskabende relationer og et stærkt tværgående team-samarbejde
 Har et udefra-ind perspektiv i din opgaveløsning og tænker 360 grader rundt om opgaveløsningen
 Er stærk til at formidle med overbevisning både mundtlig og skriftligt
 Du er i stand til at arbejde struktureret og selvstændigt
 Har sans for detaljen samtidig med, at du ikke mister overblikket over helheden
 Stærk analytisk og en mester i hurtigt at sætte dig ind i nye systemer
 Du har gode engelskkundskaber, både mundtligt og skriftligt
 Du er proaktiv og har en nysgerrig tilgang til dine arbejdsopgaver
 Motiveres af at arbejde med en bred pallette af HR-opgaver som skaber værdi for vores organisation
 En vis erfaring med lignende opgaver
 En uddannelse fra CBS HRM eller Jur. Eller anden relevant uddannelse.

Vi tilbyder:
 Et job i en organisation med høj faglighed og stærkt passionerede kollegaer
 Muligheden for at være med til at opbygge en HR-funktion der gør en forskel
 Understøtte digitaliseringen af HRs processer
 Videreudvikling indenfor HR-feltet, hvor du selv får mulighed for at præge egen opgaveportefølje
 Et selvstændigt job i en international organisation
 Et uformelt arbejdsmiljø med et stort socialt engagement
Ansøg nu:
Hos PlanBørnefonden arbejder vi for børns rettigheder, ligestilling og anti-racisme. Vi opfordrer alle
kvalificerede kandidater, uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion og alder,
til at søge stillingen som HR Konsulent. Vi er en udviklings- og humanitær organisation, og du vil som
medarbejder hos os forpligte dig på vores børnebeskyttelsespolitik, og i forbindelse med din
ansættelse vil vi indhente dokumentation for en ren børneattest. Send os din korte motiverede
ansøgning og CV i én samlet PDF-fil til job@planbornefonden.dk. Kun ansøgninger sendt til denne email vil komme i betragtning. Skriv ”HR Konsulent” i emnefeltet. Samtaler afholdes løbende med
opstart snarest mulig. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Helle
Vestergaard, HR Associate Director, på 51 15 16 18 eller helle.vestergaard@planbornefonden.dk

