Psykologpartners söker HR-chef
Vill du vara med och bidra till att utveckla Nordens ledande psykologföretag?
Om Psykologpartners
Psykologpartners är ett företag som baserat på den senaste psykologiska forskningen utvecklar individer,
metoder, grupper och organisationer inom både offentlig och privat verksamhet.
Vi förändrar beteenden!
Företaget grundades år 2000 och utvecklingen har därefter gått fort. Idag har företaget kontor i Umeå,
Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping, Norrköping och Helsingborg. Vi är cirka 115 anställda i
verksamheten, där merparten är psykologer. Psykologpartners är en värderingsstyrd, medarbetarägd
organisation och kärnvärden är mod, värme, kunskap och utveckling. Dessa återspeglas i såväl kundkontakter
som i företagskulturen.
Psykologpartners har idag 3 specialiserade Affärsområden; Klinisk & Digital Psykologi, Organisation & Ledarskap
och Pedagogik & utveckling.
Vi har stadigt expanderat och kommer fortsätta vår utveckling och söker därför nu en person som vill hjälpa oss
att även framåt vara en av Sveriges bästa arbetsgivare! Vi är ett värderingsstyrt företag som vill ha hållbar och
välmående personal och prioriterar god arbetsmiljö. Du som HR-chef kommer få möjlighet att skapa och bygga
upp en HR-verksamhet från grunden.
Beskrivning av rollen
Som HR-chef arbetar du 100% och du rapporterar till VD för Psykologpartners, samt ingår i Psykologpartners
högsta ledningsgrupp. Som HR-chef kommer du ansvara för att skapa, driva och utveckla våra HR-processer, ge
stöd till chefer ute i organisationen samt ansvarar för effektiv HR-administration. Du kommer även ansvara för
rekrytering, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och sjukfrånvaro, mångfalds och jämställdhetsarbete, hälso och
friskvårdsfrågor, avtal och pensioner, kompetensutveckling och säkerställandet av spetskompetens. Du utgå
från Psykologpartners kontor i Linköping. Resor kan förekomma i tjänsten.
Du
Vi ser att du har högskoleexamen inom HR eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. Vi vill
att du har minst tre års erfarenhet av att ge aktivt HR-stöd till chefer. Du känner dig trygg i vanligt
förekommande HR-processer och har ett coachande förhållningssätt som bidrar till utveckling av
arbetsgivarrollen hos Psykologpartners chefer.
Som person vill vi att du har en god social förmåga och en personlighet som bidrar till gott samarbete och ett
trevligt arbetsklimat. Du tar självständigt ansvar för dina arbetsuppgifter och strukturerar och prioriterar dem
på ett effektivt sätt. Du har ett gott omdöme i kombination med en förmåga att driva ditt arbete framåt mot
långsiktiga mål och är tydlig i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Stor vikt läggs vid personlig
lämplighet. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansökan/kontakt
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta VD Sara Hillbom via mail
sara.hillbom@psykologpartners.se.
Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan, senast den 25 november, bestående av CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan!

