
HR-chef til Grindsted
Til en nyoprettet stilling søger vi en erfaren HR-chef med et godt indblik i rekrut-
tering samt lysten til at etablere en professionel HR afdeling.

Du bliver en del af en dynamisk og ambitiøs entreprenørvirksomhed, der har fuld fart på. 
De fleste af vores godt 140 medarbejdere har base i Grindsted, men vi har også en afde-
ling i Aarhus, som er vores platform for store vækstambitioner i det østjyske. 

Jobbet:
Vi leder efter dig, som brænder for at udvikle KG Hansens HR-funktion og tage hånd 
om en alsidig og kompleks HR-opgave, hvor især rekruttering fylder en del. Vi er bredt 
funderet i alle tænkelige HR-discipliner og dine hovedopgaver bliver udover rekrutter-
ing, at etablere en professionel HR-afdeling, som kan rådgive i overenskomster, yde 
ledelses-sparring, planlægge uddannelse, sikre en god rekrutteringsproces, samt være 
sparringspartner på udvikling af vores organisation.

Arbejdet med HR hænger tæt sammen med både GDPR og CSR og vi har brug for en 
person der også vil arbejde professionelt med denne del og dermed fastholde den gode 
arbejdsplads. Så har du erfaring med GDPR og CSR er det absolut kun en fordel. 

Din arbejdsdag vil gå med:
 Rekruttering af nye medarbejdere

 Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

  Rådgivning om overenskomst, personalejura og andre HR-spørgsmål

 Planlægning af uddannelses- og on-boardings forløb

 Support til ledere og afdelinger i forhold til udviklingssamtaler og generel HR

 Planlægning af sociale arrangementer og interne møder

 Ansvarlig for GDPR og CSR

 Personaleadministration generelt

Om dig:
Du har en stærk faglig profil, men vigtigst af alt en række personlige kvaliteter og lysten til 
at etablere en HR-afdeling. Vi forestiller os, at du:

 Har en relevant uddannelse indenfor HR, psykologi, jura, ledelse el.lign.

 Har mindst 5 - 10 års erfaring med HR/rekruttering – herunder erfaring med onboarding      
 og fastholdelse 

 Forståelse for det juridiske område inden for ansættelsesret/regler og GDPR 

 Har ben i næsen, er socialt begavet og kan håndtere et væld af personligheder i mange  
 forskellige jobfunktioner

 Stor forretningsforståelse, gode kommunikationsevner og er stærk relations skabende 

En arbejdsplads hvor du kan udvikle dig
Du begynder med en grundig introduktion til virksomheden og de mennesker, du skal 
samarbejde med. Det er ret mange, for vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger 
for at sikre en gnidningsfri overgang mellem de forskellige faser i et projekt.

Du vil opleve en arbejdsplads, hvor respekt, troværdighed, ansvarlighed og høj faglighed 
er kerneværdierne. Det er sådan, vi sikrer glade kunder og medarbejdere. Du vil også 
opleve at blive støttet i din udvikling, og få attraktive ansættelsesvilkår med hensyn til 
løn, pension, sundhedsforsikring mv.

Interesseret?
Send os din ansøgning, vedlagt referencer hurtigst muligt på: mdu@kgh.dk - vi afholder 
samtaler løbende.

Har du uddybende spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kommunikationsmedar- 
bejder Marianne Dupont på tlf.: 21 41 44 85

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Med gode folk
skal land bygges
Vil du være en af os?

K.G. Hansen & Sønner a/s er en solid byggevirksomhed, der udfører nybyggeri og renovering i hoved-  
og totalentrepriser. Vi har bygget siden 1910 og beskæftiger i dag mere end 140 medarbejdere.


