8 vragen aan HR; dit willen we echt weten van …
… Petra van Dijken, sinds 1 oktober 2011 Personeelsadviseur bij eL-Tec
elektrotechnologie in Hattem.

1.

Hoe is de afdeling HRM binnen jullie organisatie georganiseerd?

Zelf ben ik verantwoordelijk voor alle werkzaamheden (opleiding, salaris,
werving & selectie, verzuim, contracten etc.) rondom HRM. Na ruim 7 jaar
‘alleen’ op deze functie te hebben gefunctioneerd heb ik er een aantal HRcollega’s (op afstand) bij gekregen. eL-Tec is namelijk sinds begin dit jaar
overgenomen door De Groot Installatiegroep.
2. Welke HR thema’s zijn op dit moment actueel binnen jullie organisatie?
We zijn net gestart met onze jaarlijkse ronde jaargesprekken. Ieder jaar in oktober/november
hebben we met iedere medewerker persoonlijk een functionerings-/beoordelingsgesprek in één. Uit
deze gesprekken komen weer genoeg acties op het gebied van HRM. Daarnaast staat Vitaliteit op de
agenda om mee aan de slag te gaan.
3. Wat is jouw specialiteit op HR?
Ik ben rustig, denk over de dingen na en ben betrouwbaar. Dit gebruik ik in de uitvoering van mijn
werkzaamheden. Collega’s kunnen ervan uit gaan dat wat ze bij mij neerleggen ook wordt opgepakt
en juist wordt uitgevoerd.
4. Wat is de reden geweest om deel te nemen aan het netwerk van Veluwe Portaal?
Omdat ik alleen binnen eL-Tec verantwoordelijk was voor alles rondom HR miste ik het sparren over
bepaalde HR-thema’s. Hoe doen andere organisaties dit? Of wij zijn toch niet de eerste die tegen dit
probleem aanlopen? Tijdens bijeenkomsten van Veluwe Portaal wordt er ervaring en kennis
gedeeld, wat heel prettig is.
5. Welke successen met Veluwe Portaal kun je delen?
In een periode waarin wij het druk hadden en een andere deelnemer het minder druk had hebben
wij tijdelijk personeel kunnen inlenen. Fijn om elkaar dan te kunnen helpen.
6. Welke uitdagingen zie je op de regionale arbeidsmarkt?
Het vinden van de juiste mensen. Grote uitdaging in deze onrustige tijd.
7. Welke HR-Professional/werkgever binnen het netwerk zou jij graag aan het woord laten en waarom?
Ik ben erg benieuwd hoe het nu in de zorg is binnen het HR-vakgebied. Daarom draag ik graag het
stokje over aan Karin Grubben werkzaam bij ‘s Heeren Loo.
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eL-Tec Elektrotechnologie
Specialisten in elektrotechniek met het lef om te innoveren
eL-Tec Elektrotechnologie is een elektrotechnisch bedrijf dat gespecialiseerd is in complexe
elektrotechniek voor zowel de industrie als de maritieme sector. Ze creëren oplossingen voor
productieprocessen, machinebouw en scheepsbouw in de vorm van elektrotechnische installaties en
de integratie van verschillende systemen tot een geheel. Ze tonen lef om te innoveren en gaan altijd
voor duurzame oplossingen. Of het nou om energiezuinigheid door slimme techniek gaat, op
schepen of op land, of om het vervangen van verbrandingsmotoren door elektromotoren. Zij kiezen
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de industriële elektrotechniek. Duurzaamheid en
innovatie liggen hierbij hoog in het vaandel. Op deze manier gaan zij zuinig met onze planeet om.
Maar misschien wel nog belangrijker: eL-Tec is een familiebedrijf met een collegiale werkomgeving
en een prettige werksfeer. www.el-tec.nl.
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