People & Culture Manager til Plutonic Media

Plutonic Media søger en People & Culture Manager, der kan være med til at skabe fremtidens arbejdsplads, hvor
mennesket er i fokus.
Som People & Culture Manager vil du indgå i en i forvejen sund organisation med stærke værdier og fokus på
medarbejdertrivsel og udvikling, hvor du vil få ansvar for at lede den strategiske og taktiske HR-indsats.

Dine arbejdsopgaver
Din opgave vil bestå i at skabe de bedste forudsætninger for
medarbejderudvikling og trivsel, så vi sikrer os stærkt performende
medarbejdere i virksomheden. Du vil bære ansvaret for vores HRaktiviteter og hjælpe med alt fra rekruttering til udvikling, trivsel og
fastholdelse af medarbejdere.
Ansvarlig for rekrutteringsprocesser og i samarbejde med teamledere
være operationelt involveret i ethvert rekrutteringsforløb
Sikre os en stærk onboarding og offboarding af medarbejdere
Fungere som en af virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter og være
ansvarlig for at afdække og løse eventuelle udfordringer og samtidig
arbejde med at forebygge, at nye udfordringer opstår
Skabe de bedste rammer for medarbejderne og være ansvarlig for den
generelle personaletrivsel
Planlægning af aktiviteter og arrangementer, som støtter op omkring
vores stærke sociale fællesskab
Ansvarlig for, at virksomheden overholder personalejuridiske områder
Medansvarlig for administrative anliggender og have fokus på
optimering af processer herfor.

Faglige forventninger
Vi forventer en person, som er selvkørende og trives i en nyoprettet stilling i en
hurtigt voksende virksomhed. Du er dygtig til at forstå og omgås mennesker,
hvorfor du ser dig selv arbejde med HR.

Personlige forventninger
Som person er du af natur imødekommende, vant til at skabe gode relationer
og i stand til at kommunikere på alle niveauer.
Du er empatisk og positiv af sind

Du har gerne 1+ års erfaring fra en lignende stilling, men det er ikke et krav
Du er ansvarsbevidst, handlekraftig og gør aldrig noget halvt
Du er udstyret med et strategisk virksomhedsindblik, som gør dig i stand til
at opbygge og optimere processer i relation til HR og administration

Du ambitiøs og drevet af lysten til at gøre en forskel

Du har en grundlæggende forståelse for virksomhedsorganisation og kultur

Du interesser dig for mennesker og samarbejdet i en virksomhed

Du har en god forretningsforståelse og kender betydningen af
virksomheders vigtigste nøgletal

Du er selvkørende, grundig og struktureret
Du ønsker selv at bidrage og deltage socialt

Du har kendskab til motivationsteori og personlighedstests som
eksempelvis DISC
Du har ideelt set været med til at rekruttere og ansætte en eller flere
kandidater
Du er nysgerrig af sind og har lyst til at opsøge nye viden inden for dit felt,
som kan bruges i praksis i virksomheden

Vi tilbyder
En karriere i en hurtigt voksende virksomhed, som konstant
ønsker at udvikle sig
En rolle med stort ansvar, hvor du får mulighed for både at præge
din egen og virksomhedens udvikling
En ungdommelig arbejdsplads med fladt hierarki, hvor der er kort
fra tanke til handling
En virksomhed med stærke værdier og mange sociale
arrangementer
Pension efter optjent anciennitet
Skøn frokostordning, kaffe, te og sodavand ad libitum
Løn efter kvalifikationer

Om Plutonic Media
Plutonic Media er et ungt, men etableret og dynamisk
digitalt marketingbureau, som på trods af den forholdsvist
unge alder har specialister med mange års erfaring bag sig.
Vi hjælper store såvel som små virksomheder med online
markedsføring herunder Google Ads, SEO, SoMe og E-mail
Marketing.
Vi underviser i forskellige discipliner på vegne af Google
Succes Online, og sætter en stor ære i at give vores viden
videre og gøre en forskel for både studerende, ledige og
mindre virksomheder.
Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for vores
medarbejdere, da arbejde fylder meget i hverdagen. Derfor
har vi i høj grad fokus på personlig og faglig udvikling,
behagelige omgivelser og ikke mindst et stærkt fællesskab.
Vores stærke sociale værdier afspejles i de mange festlige,
sjove og spændende arrangementer vi afholder i
virksomheden.

Ansøgning og samtale

Kontaktoplysninger

Hvis du tænker, der er et stærkt match imellem vores stilling og din
profil, så send hurtigst muligt din ansøgning samt CV til
job@plutonic.dk.

Loui Malling Kiær, CEO
Telefon: 60 67 50 50
Email: loui@plutonic.dk

Tiltrædelse af stilling er hurtigst muligt, men vi afholder
ansættelsessamtaler løbende.

Plutonic Media ApS
Vesterbrogade 24, 4. th 1620 København V

Har du nogle spørgsmål til stillingen, er du mere end velkommen til
at kontakte Loui Malling Kiær.

plutonic.dk

