INGS VA grundades år
2014 då Ingves Bussar
och Svanbäcks Bussar slog
sig samman och är idag
Österbottens ledande bussoch resebolag. Företaget
är verksamt från Karleby i
norr till Kristinestad i söder
och har 110 anställda. Trots
företagets storlek handlar
det om ett familjeföretag
till andan. Under normala
förhållanden bedriver vi
årligen busstrafik med
ca 100 fordon samt ordnar
500 resor inom Norden
och hela Europa. Våra
kontor finns i Jakobstad,
Korsholm och Närpes.
INGSVA växer både
organiskt och via förvärv
och vi vill vara en föregångare i branschen avseende
både miljö, säkerhet och
personalens trivsel. Det
finns uttalat i vår mission
och strategi att vi stegvis
skall röra oss mot en
fossilfri verksamhet och
2030 kommer största
delen av fordonen att
drivas fossilfritt

FÖR ATT YTTERLIGARE UTVECKLA VÅR
VÄXANDE VERKSAMHET SÖKER VI NU EN

HR Manager

Vi arbetar redan aktivt med personalens trivsel inom bl.a. områdena personalens utvecklingsmöjligheter, jämställdhetsarbete
och plan för etisk mångfald. Vi söker Dig som kan fortsätta leda
och utveckla detta arbete, och ta en aktiv roll i alla frågor som rör
personalen och våra tillhörande processer och system. Som HR
Manager på INGSVA är ditt arbete mångsidigt och du får möjligheten att bygga upp och utveckla HR funktionen i bolaget.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar ansvar för HR
processer, kollektivavtal, arbetshälsovård och att fungera som
support för VD och anställda i personalärenden. Utbildning,
rekrytering och personalens trivsel är alla områden som Du
kommer att ansvara för. Rollen innebär ett tydligt mandat.
Du är medlem i ledningsgruppen och rapporterar till VD.
Vi söker Dig som förutom genuint intresse och kompetens inom
området även är organiserad, utvecklingsorienterad, tycker om
att ta beslut och agera, och behärskar både svenska, finska och
engelska. Naturligtvis är du även social, samarbetsvillig och har
god kommunikationsförmåga – alla viktiga egenskaper i en roll
som HR Manager.
LÅT E R DE T TA SOM DIT T N YA JOBB?
Sänd in din ansökan inkluderande CV och personligt brev till
josefin.anderssen@svennerstal.com senast den 17 december
2021. Platsen tillsätts när vi hittar rätt person för uppgiften!
För tilläggsuppgifter, vänligen kontakta VD Kennet Svanbäck
på kennet.svanback@ingsva.fi

