
INTERNE SOLLICITATIE 

  

 De Stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’ 

(CELOS) is een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief 

hoogwaardig onderzoek en dienstverlening in agrarische en bossystemen 

en draagt hiermee actief bij aan duurzame ontwikkeling 

 

 
Er bestaat momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een 
 

 
Afdelingshoofd Human Resource Management 

 
 

Doel van de functie 

De HR-manager geeft leiding aan een HRM-afdeling en is verantwoordelijk voor de correcte 

uitvoering van het HR-beleid binnen de organisatie. 

 

Hoofdtaken: 

I. Afdelingshoofd Algemeen:  

- Managet verwachtingen en resultaten van zowel de organisatie als de medewerkers zelf; 

- Stelt strategische doelstellingen op en managet deze; 

- Voldoet aan financiële doelstellingen door het vaststellen van vereisten; maakt een 

budgettair jaarplan, inclusief bijbehorende begroting. Draagt zorg voor een juiste 

toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen binnen de 

afdeling, het analyseren van afwijkingen en het initiëren van corrigerende maatregelen; 

- Bewaakt de kwaliteit van het door de afdeling geleverd werk; 

- Voert functionerings- beoordelings- en ontwikkelgesprekken met teamleden; 

- Is betrokken bij het proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers, oriëntatie 

en inwerken van personeel, het behouden van een veilige werkomgeving, en 

persoonlijke ontwikkeling van personeel met het oog op het realiseren van de 

geformuleerde doelstellingen; 

- Onderhoudt contacten met relevante individuen binnen het CELOS; 

- Onderhoudt contacten met relevante externe dienstverleners t.b.v. het CELOS.  

 

II. Afdelingshoofd HR:  

- Geeft leiding aan de afdeling Human Resource Management;  

- Ziet toe op de uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregeling, w.o. de medische 

voorzieningen;  

- Verwerkt overwerkstaten van personeelsleden;  

- Coördineert de plannings-, functionerings- en de jaarlijkse beoordelingsgesprekken van het 

totaal CELOS personeel en verwerkt de resultaten met advies voor de directeur; 

- Onderhoudt contacten met dienstverleners (SZF, bankinstellingen, Min. ATM, 

belastingdienst, verzekeringsmaatschappijen, Telesur e.a. bedrijven);  

- Initieert en houdt periodiek overleg met de directeur;  

- Onderhoudt interne en externe contacten m.b.t. HR beleid, -ontwikkelingen en -trends; 

- Maakt arbeidsovereenkomsten op; 

- Heeft een signalerende en initiërende rol rondom arbeidsvoorwaarden, etc.; 

- Geeft samen met de directie vorm en inhoud aan de beleidsuitgangspunten; 



- Voert periodiek/CAO overleg met Brancheorganisaties en Vakorganisaties; 

- Helpt en/of begeleidt werknemers met (prestatie)problemen met het afdelingshoofd; 

- Fungeert als aanspreekpunt voor alle niveaus binnen de organisatie; 

- Handhaaft procedures (met betrekking tot salaris, verlof, ziekte, gratificaties en ontslag); 

- Informeert huidige en toekomstige werknemers over beleid, functieomschrijvingen, 

arbeidsomstandigheden, salarissen, promotiemogelijkheden en secundaire 

arbeidsvoorwaarden. 

 

 

Functie-eisen/ competenties: 

- Opleiding: MSc in HR-management of Rechten met affiniteit in Business Administration; 

- Ruime relevante ervaring in soort gelijke functie; 

- Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift; 

- Goede beheersing van het MS Office pakket; 

- Proactief en besluitvaardig; 

- In staat zijn om zowel individueel als in teamverband te functioneren; 

- Stressbestendig en flexibel; 

- Goede contactuele en persoonlijke communicatieve eigenschappen. 

 

Vaardigheden van een afdelingshoofd:  

Prestatiemanagement, projectmanagement, coaching, begeleiding, kwaliteitsmanagement, 

resultaat gedreven, budgets ontwikkelen, teamwork bevorderen, stressbestendig, feedback 

geven, leiding geven. 

 

Reacties vergezeld van een CV, motivatiebrief en twee (2) referenties indienen bij het         

waarnemend hoofd HRM, mw. A. Ramsaroep BBA, Prof. Dr. Ir. Jan Ruinardlaan, 

Universiteitscomplex of per E-mail naar hrm@celos.sr.org 

mailto:hrm@celos.sr.org

