HOE IS HET OM BIJ OPENHR TE WERKEN?
We laten graag wat oud-collega’s aan het woord:
Karen Duis
Functie: Senior HR Recruitment Consultant
In 2018/2019 ben ik werkzaam geweest bij
OpenHR. Als ik terug denk aan deze tijd, denk
ik aan bevlogenheid, passie voor het vak, heel
veel gezelligheid en betrokkenheid. Er wordt
met het hele team hard en resultaatgericht
gewerkt. OpenHR zet alles op alles om het
maatwerk te verlenen dat past bij haar klant.
Daarbij is er volop ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling, voor eigen (verbeteren)ideeën en
initiatief. Successen worden goed gevierd,
evenals de kerst, de zomer en verjaardagen :-).

Romy de Waal
Functie: HR Recruiter
Mijn naam is Romy en ik ben 3,5
jaar werkzaam geweest bij
OpenHR. Ik deed dit werk naast
mijn studie. Ik ben bij OpenHR
begonnen als office assistent en ik
ben uiteindelijk doorgegroeid tot HR
recruiter. Als medewerker bij
OpenHR groei je met de organisatie
mee. Dit op zowel professioneel- als
persoonlijk vlak.

Periodiek ging ik aan de slag met het opstellen van persoonlijke leerdoelen waarbij
Mark mij alle jaren goed gecoacht heeft. Daarnaast is er altijd ruimte voor innovatie.
Met het hele team of één op één, mee denken en werken aan hoe iets beter kan, hoe
leuk is dat! Ik kreeg in mijn functie veel eigen verantwoordelijkheid wat zorgde voor
een stukje extra uitdaging. Omdat ik nog studeerde was ook flexibiliteit voor mij zeer
belangrijk wat deze functie mij zeker geboden heeft.

OpenHR is hard werken maar ook veel lachen. De leuke collega's, de fijne sfeer en de
heerlijke lunches maakte dat ik elke dag met veel plezier naar mijn werk ging.

Jamie-Lee Joannes
Functie: HR Recruiter
Bijna 2,5 jaar heb ik mogen werken voor
OpenHR en HRbaan. Elke ochtend vertrok
ik met plezier naar mijn werk. Niet alleen
mijn collega’s hebben hiervoor gezorgd
maar ook het contact met de klanten,
kandidaten en de overige werkzaamheden.
Ik heb ontzettend veel kunnen leren binnen
de organisatie en ik heb de kans gekregen
mijzelf te ontwikkelen. De sfeer en cultuur
van OpenHR zijn uitnodigend. Eerlijk,
innovatief en oplossingsgericht gaan ze
samen te werk.
De klanten en kandidaten staan centraal en om het fijne contact staat OpenHR
bekend. Door de jaren lange ervaring en de expertise in HR en bemiddeling weet
OpenHR nagenoeg elke HR vacature in te vullen. Door een breed netwerk en de beste
HR professionals in het kandidaten bestand vinden ze voor elke HR vacature de
perfecte kandidaat. Niet alleen luisteren de medewerkers goed naar je ook voorzien ze
je van adviezen over jouw HR vacature of loopbaan.
In het team heerst een fijne sfeer en successen worden samen goed gevierd!
Daarnaast lunchen ze elke dag samen en wanneer het budget is gehaald gaan de
collega’s er samen een paar dagen op uit. Het is een hecht team waar je jezelf kan
zijn, humor wordt gewaardeerd en hard wordt gewerkt. Ik ben ontzettend dankbaar
dat ik hiervan deel heb mogen uitmaken.

