Martin Jonassen AS tilbyr uavhengig rådgivning innenfor lønns- og personal-datasystemer og
arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget. Våre spesialister bistår bedrifter som vurderer å bytte
lønns- og personaldatasystem, outsource lønnstjenesten eller effektivisere lønns- og personalarbeidet.

Vi er et lite selskap med Norges tyngste kompetanse på anskaffelser innenfor lønns- og personalområdet,
arbeidsprosesser knyttet til lønns- og personalfaget og prosjektledelse i store internasjonale HR-prosjekter.
Vi holder til på Bekkestua, 10 minutter fra T-banen.

LØNN – PERSONAL – IT – PROSJEKT

HR-RÅDGIVER
Vi søker deg som vil bli rivende god på HR, synes det høres spennende ut å fortelle de største selskapene i
Skandinavia hvordan de bør jobbe innen HR og få inngående kompetanse på alle HR-systemer i verden.
Du har gjerne relevant utdanning innen HR, men du har minst 5 år praktisk erfaring på området. En viss
tilnærming til jus, kontrakter og forståelse for avtaletekster er en fordel. Hos oss vil du få svært varierte,
krevende og utfordrende oppgaver og store muligheter for faglig utvikling.
Vi gleder oss sammen med enda en av våre medarbeidere, så det første året vil du være vikar for en
medarbeider i foreldrepermisjon. Stillingen som utlyses er likevel en fast stilling og etter det første året vil
stillingen bli formet mye ut fra medarbeiders interesser og kompetanse.
Ansvarsområder vil være å:
➢ kartlegge kundens behov og bidra til gode og dekkende systemanskaffelser
➢ bidra i utarbeidelsen av prosessdesign av HR-prosesser
➢ delta i HR prosjektarbeid inne og hos kunden, små og store prosjekter med alt fra 10 til 100 deltakere
➢ ha kundekontakt via telefon, e-post og brev direkte relatert til oppdraget
➢ være støttespiller til selskapets to tyngste HR-spesialistkonsulenter
Relevant utdanning er en fordel, men erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende formell
utdanning. Utviklingspotensialet, motivasjonen og evnen til å være selvgående vil bli vektlagt høyt.
Det er viktig å kunne være en lagspiller, men evne til å arbeide selvstendig står sentralt i stillingen. Du må
trives med å arbeide noe ute hos kunder i Oslo og omegn, men primært på et lite kontor bemannet med 2-4
personer avhengig av hvor mange som er ute hos kunde.
Dine viktigste egenskaper er at du:
➢ brenner spesielt for HR og er selvdreven med motivasjon for faget
➢ er flink til å arbeide med og forstå mennesker på alle nivåer i en organisasjon
➢ forstår juridiske tekster og kan være formell i skriftlige formuleringer
➢ er strukturert og svært nøyaktig i din tilnærming til arbeidet
➢ er dyktig og effektiv i generell PC-bruk og inngående behersker Word, Excel og PowerPoint
➢ har svært gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig, samt forstår svensk og dansk
➢ er flink til å kommunisere både muntlig og skriftlig
Hos Martin Jonassen AS får du:
➢ en spennende og variert arbeidsdag med stadig nye utfordringer
➢ konkurransedyktige betingelser, arbeids- og avtaleforhold
➢ fleksibel arbeidstid med muligheten til å styre mye av egen hverdag
➢ mulighet til ferie godt utover ferielovens bestemmelser
➢ mulighet for redusert stilling om ønskelig
➢ ved å jobbe i et lite firma får du også muligheten til å i stor grad være med på å påvirke både din
egen og firmaets utvikling
Kontakt Linda Hamsund ved spørsmål på lh@mj.no eller 410 79 556.
Søknad merket «HR-Rådgiver» sendes snarest til: jobb@mj.no
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