Beoordelaars Nemas® HRM scriptie
Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en
professionele ontwikkeling. Met ieder jaar zo’n 400.000 examenkandidaten, zijn we een van de
grootste onafhankelijke examenorganisaties in Nederland.
De Associatie voor Examinering is onderdeel van eX:plain en richt zich met name op de financieeladministratieve- en salarissector. De ontwikkeling en afname van examens, examendiensten en
beroepsregistraties behoren ook tot onze dienstverlening.
Voor de Associatie zijn we op zoek naar:
(freelance) Beoordelaars Nemas® HRM scriptie
Omdat het diploma Nemas® HRM op managementniveau is, ligt de nadruk op strategie, planning &
organisatie en personele sturing. Na het afronden van Nemas® HRM kunnen onze kandidaten de
beschikbare HR-instrumenten toetsen en personeelsvraagstukken interpreteren. Hoe beïnvloedt de
omgeving en de interne organisatie bijvoorbeeld het personeelsbeleid en wat is de relatie tussen de
HRM strategie en de strategie & cultuur van de organisatie? Wat is het doel van HRM beleid en hoe
vertaal je dat naar de personeelsplanning? Ook op het gebied van werving & selectie,
personeelsontwikkeling en -begeleiding, beloning en diversiteit kunnen kandidaten op advies- en
managementniveau acteren.
Als Beoordelaar speel je een belangrijke rol in het certificeren van deze professionals.
Functie-inhoud
De belangrijkste taken zijn:
•
Je beoordeelt vanuit inhoudelijke expertise op objectieve en betrouwbare wijze of voldaan
wordt aan de beoordelingscriteria.
•
Je onderbouwt de beoordelingen schriftelijk en op valide en begrijpelijke wijze.
•
Je zorgt voor een correcte afwikkeling van het administratieve proces.
•
Je verbetert voortdurend de kwaliteit van je werkwijze door actuele ontwikkelingen te volgen
en op je eigen werkwijze te reflecteren.
Wat verwachten wij?
Je voldoet aan de volgende vakinhoudelijke eisen:
•
Een afgeronde opleiding en aantoonbare en gerichte praktijkervaring op het gebied van HRM;
•
Minimaal hbo werk- en denkniveau;
•
Ervaring met online examinering is een pré.
Informatie en sollicitatie
Ben je enthousiast geworden en denk je, na een korte training, aan de slag te kunnen als
beoordelaar? Stuur dan een korte motivatie en uitgebreid cv.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Marije Blankvoort, via
M.Blankvoort@associatie.nl.

