Hr-manager

Utrecht

‘QBuzz is in beweging: letterlijk én figuurlijk!
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o Nette pensioenregeling.
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o Mogelijkheden voor hybride werken.

Jouw profiel

o Afgeronde HBO-opleiding in HR of bedrijfskunde
o meerdere jaren relevante werkervaring in het hr-vakgebied op tactisch/strategisch
niveau
o Enkele jaren leidinggevende ervaring
o Ruime ervaring met (overleg met) ondernemingsraden
o Ruime ervaring met het samenwerken met vakbonden en kennis van vakbondswerk
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Je hebt

o Een duidelijke visie op hr en een helicopter view om boven de materie te kunnen
uitstijgen
o Zowel het vermogen om zaken goed te overdenken als, waar nodig, om pragmatisch te
handelen
o Organisatiesensitiviteit: bij een organisatie in transitie is het belangrijk aan te voelen
wat er speelt en de juiste keuzes te maken hoe daarop te anticiperen
o Een toegankelijke en benaderbare uitstraling, die past bij de cultuur van de organisatie

Wat kun jij voor de organisatie betekenen

Als hr-manager voor de concessies Utrecht en DMG (Dordrecht, Molenlanden en
Gorinchem) ben je samen met jouw hr-team verantwoordelijk voor alle hr-activiteiten
binnen deze concessies.
QBuzz is een organisatie in transitie van decentraal naar centraal georganiseerd. HR zit
daar op dit moment zelf middenin. Van jou wordt verwacht dat je snapt hoe zo’n transitie
werkt en hoe je dit vanuit hr het beste kan begeleiden.
Vanuit jouw concessies lever je jouw aandeel in afstemming en samenwerking met de
andere concessies met als doel eenduidigheid in handelen en in processen en het creëren
van één QBuzz.
Het voortdurend verbeteren van de efficiency en het stroomlijnen van de primaire hrprocessen (zoals in-, door- en uitstroom, verzuim, inzetbaarheid en arbeidsvoorwaarden)
is onderdeel van jullie werk. Als bijdrage aan die efficiency stem je zaken goed af met je
hr-collega’s om te voorkomen dat binnen de verschillende concessies “het wiel steeds
opnieuw wordt uitgevonden”.
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Ditzelfde geldt voor het signaleren van de behoeften van de organisatie op het gebied
van hr. Ook hierin is goede samenwerking met de andere hr-managers essentieel.
Passend bij het type organisatie is naast het maken van plannen ook het organiseren en
daadwerkelijk uitvoeren van de plannen belangrijk.
Thema’s die op dit moment spelen zijn bijvoorbeeld vitaliteit en duurzame
inzetbaarheid. Dit thema is ook belangrijk met het oog op de ouder wordende
buschauffeurs. De ambitie is deze belangrijke en ervaren medewerkers fit en inzetbaar
te houden. In het verlengde daarvan is ook werving van nieuwe buschauffeurs een
structureel thema in de steeds krapper wordende en concurrerende arbeidsmarkt.
Je werkt nauw samen met de operationeel managers en de afdelingsmanagers binnen
de twee concessies.
De corona periode heeft een flinke impact gehad op de openbaar vervoer sector en ook
QBuzz is herstellend van deze moeilijke periode.

Wat is jouw functie

Samen met jouw team van hr-adviseurs zijn jullie verantwoordelijk voor alle hractiviteiten in de concessies waarvoor jullie werkzaam zijn. Hierin wordt je ondersteund
door het hoofdkantoor en werk je nauw samen met de operationeel directeur en haar
operationeel managers.
In de concessie Utrecht werken ongeveer 1.400 medewerkers en in de concessie
Dordrecht rond de 400.
Jouw hr-adviseurs ondersteunen de teammanagers die vallen onder de operationeel
managers en jij fungeert als hun sparring partner. Zelf ben je aanspreekpunt voor de
operationeel managers en de operationeel directeur voor hr-aangelegenheden. De
adviseurs zijn vooral actief op operationeel/tactisch niveau en jijzelf vooral op
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tactisch/strategisch niveau. De advisering die jullie geven is kort en bondig en altijd goed
geargumenteerd.
De administratieve ondersteuning van de hr-afdeling is centraal georganiseerd. De
salarisadministratie is ondergebracht bij Finance.
In de aansturing van de hr-adviseurs ben jij hun vakinhoudelijke coach en de sparring
partner voor hun eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Coachen en begeleiden van
mensen zit in jouw bloed en jij weet een veilige en prettige werksfeer te creëren die jouw

medewerkers stimuleert en enthousiasmeert.
In jouw leidinggevende rol heb je het vermogen te schakelen tussen overzicht op het
grotere geheel en soms meedenken met de details als de situatie dat vraagt. Door jouw
inlevingsvermogen in mensen ben jij in staat “de vraag achter de vraag te achterhalen”.
Voor de operationeel directeur ben jij het aanspreekpunt en een belangrijke
sparringpartner. Samen met haar ben je ook aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.

In welk team kom je terecht

Je bent lid van het MT van jouw concessies als ook van het operationeel mt. In die mt’s
vertegenwoordig jij jouw hr-team van 5 adviseurs dat staat opgesteld voor de concessies
Utrecht en Dordrecht. Eén van hen heeft ook als standplaats Dordrecht.
Met jouw team van adviseurs vorm jij jouw eigen hr-afdeling.
QBuzz is in hiërarchie een platte organisatie en streeft er ook naar dat te blijven. Het
bevordert de toegankelijkheid van het mt voor de medewerkers en het maakt snelle

besluitvorming en pragmatisme mogelijk.
Je rapporteert aan de eindverantwoordelijk hr-manager.
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Over Qbuzz

Qbuzz is een innovatief OV-bedrijf dat gebruik van het openbaar vervoer voor haar klanten
aantrekkelijker maakt door een perfecte dienstverlening te leveren en daarvoor
producten ontwikkelt die nauw aansluiten bij de wensen van haar reizigers. Qbuzz stelt
zich ten doel om het stads- en streekvervoer aantrekkelijker te maken door bestaande en
nieuwe klanten te verleiden met een concurrerend alternatief voor bestaande
reisgewoonten.
In drie concessiegebieden brengt QBuzz haar reizigers op bestemming: regio Utrecht (UOV), Groningen en Drenthe en de regio Drechtsteden Molenlanden en Gorinchem.
QBuzz is het jeugdigste OV-bedrijf van Nederland en zit vol enthousiasme en optimisme.
Zij zijn een gezellige groep mensen die denken dat openbaar vervoer belangrijk is voor de
samenleving en het daarom graag verbeteren.
Sinds eind 2019 rijdt QBuzz met de grootste vloot elektrische bussen van Europa. De
komende jaren gaat een grote omschakeling in het openbaar vervoer plaatsvinden en

daarin wil QBuzz voorop lopen. Door de start van nieuwe concessies is QBuzz als jonge
organisatie sterk in ontwikkeling.
Voor meer informatie: Qbuzz

De procedure

Na introductie bij QBuzz volgt een tweetal gesprekken.
• 1e gesprek Sandra Ikkink, operationeel directeur Utrecht en DMG en Pieter Buikstra,
hr-manager

• 2e gesprek Esther van Lunteren, chief hr en operations officer
• Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. Dit assessment zal na het 1e
gesprek plaatsvinden.
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Enthousiast?

Stuur ons jouw motivatiebrief en cv vóór 11 augustus 2022.
Bel of mail gerust met onze consultants Janneke van der
Stam (06 1008 5008) of Ilonka van Dijk als je vragen hebt.

