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HR Manager 

Luchthavens Exploitatie Maatschappijen (LEM’s) Oostende-Brugge en Antwerpen zijn op zoek 

naar een gedreven HR Manager. 

 

BEDRIJFSOMSCHRIJVING 

 

LEM Oostende-Brugge en LEM Antwerpen zorgen voor de uitrusting en uitbating van de 

Internationale luchthavens. De luchthavens leveren diensten aan externe klanten zoals 

passagiers, luchtvaartmaatschappijen en concessiehouders. Op de luchthaven van Oostende 

werken er ongeveer 115 personeelsleden die de dagelijkse exploitatie van de luchthaven 

handhaven.  Voor de uitbating van luchthaven Antwerpen worden 75 personeelsleden 

tewerkgesteld.  

 

DOEL VAN DE FUNCTIE 

 

Als HR Manager sta je in voor de ontwikkeling en uitbouw van de specifieke dienstverlening op 

vlak van human resources. Je staat in voor het volledige proces van in-, door- en uitstroom. Je 

ontwikkelt het vormingsbeleid voor beide luchthavens.  Alle vragen rond welzijn, functioneren, 

sociale wetgeving en relaties op de werkvloer komen bij jou terecht.  Je werkt mee aan lopende 

projecten rond personeelsbeleid: functioneringscyclus, communicatielijnen… .  Dit alles om bij te 

dragen om de organisatie en haar medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten 

functioneren en de organisatiedoelstellingen te bereiken. 

 

Plaats in de organisatie 

 

De personeelsdienst is een shared service. Je werkt vanuit beide luchthavens. Je rapporteert aan 

de HR Director. Je werkt nauw samen met je collega HR Manager Payroll & Systems. 
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Takenpakket 

 

Een greep uit je takenpakket: 

 

 Door je aanwezigheid op beide luchthavens zorg je voor een laagdrempelige en 

toegankelijke HR.  

 Je biedt ondersteuning en adviseert op de verschillende HR-domeinen en fungeert als 

aanspreekpunt voor zowel leidinggevenden als medewerkers voor diverse HR-

gerelateerde onderwerpen: evaluatiecyclus, welzijn, sociale wetgeving, vorming…. . 

 Je staat in voor de rekrutering en selecties van nieuwe medewerkers. Je beheert dit proces 

van A tot Z. Profielbepaling, publicatie, contacten met kantoren, afname interviews, 

coördinatie assessments…. .  Verder sta je ook in voor de loononderhandelingen, het 

onthaalbeleid en de administratieve flow (opmaak arbeidsovereenkomsten…). 

 Je volgt de in- door- en uitstroom correct op. Je denkt strategisch mee. 

 Je ziet er op toe dat wet- en regelgeving worden gerespecteerd over de verschillende 

statuten heen. 

 Je werkt het vormingsbeleid verder uit. Daarnaast sta je mee in voor het detecteren en 

organiseren van algemene opleidingen voor beide luchthavens. 

 Je fungeert als contactpersoon voor het algemeen welzijn. Je volgt medische onderzoeken 

op, het verzuimbeleid en arbeidsongevallen. 

 Je bent verantwoordelijk voor de aankoop en het goede verloop van de werkkledij en 

uniformen voor beide luchthavens. 

 Je werkt mee aan lopende projecten en dit in nauwe samenwerking met de andere 

managers. 

 

Profiel 

  Je beschikt bij voorkeur over een master diploma en je hebt minstens 4 jaar ervaring in 

een gelijkaardige generalistische HR functie. Ervaring primeert boven diploma. 

 Je staat in voor een pragmatische aanpak, maar schakelt eveneens strategisch mee. 

 Je bent een empathische communicator naar alle partijen.  Je wordt als een 

vertrouwenspersoon ervaren. 

  Je bent in staat om op verschillende niveaus binnen de organisatie doortastend op te 

treden. 
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 Je hebt parate kennis van de sociale wetgeving. Het is een pluspunt indien je kennis hebt 

over het Vlaamse Personeelsstatuut. 

 Je hebt een goede kennis van Nederlands en Engels, kennis van het Frans strekt tot 

aanbeveling. 

 Je kan vlot overweg met MS Office. 

 

 

Praktisch 

Je standplaats is vooral de luchthaven van Antwerpen met, afhankelijk van de noodwendigheden 

ook aanwezigheid op de luchthaven van Oostende à rato van 1 of 2 dagen per week.  Je werkt in 

dagdienst van maandag tot en met vrijdag. Er is een glijdend uurrooster. 

 

 

AANBOD 

Je komt terecht in een uitdagende en exclusieve omgeving.  Je krijgt de kans om het 

personeelsbeleid mee vorm te geven en je technische competenties verder te ontwikkelen. Dit 

alles aangevuld met een marktconforme verloning met extra legale voordelen. 

 

 

HOE SOLLICITEREN? 

 

Gelieve je CV en motivatiebrief bij voorkeur per mail te versturen naar jobs@ostendairport.aero 

of per post naar LEM Oostende-Brugge, t.a.v. Seraphine Loose, Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 

Oostende.  

 

Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Seraphine 

Loose, HR Manager: 

jobs@ostendairport.aero 

059/551 204 

mailto:jobs@ostendairport.aero
mailto:seraphine.loose@mow.vlaanderen.be

