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VACATURE  
HUMAN RESOURCES MANAGER 

 

 
Het Polytechnic College Suriname (PTC) is een groeiende dynamische instelling die dagelijks 
onderhevig is aan verschillende uitdagingen. Met 12 HBO Opleidingen en 2 Master Opleidingen is zij 
een van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is.  
 
Het instituut biedt zijn klanten brede, gedegen en herkenbare hoger beroepsopleidingen aan met 
een goed beroepsperspectief. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte manier bijdragen aan de 
persoonlijkheidsvorming van de klant, met de nadruk op een hoog kwalitatief rendement.  
 
De afdeling Human Resources is verantwoordelijk voor het zo effectief en efficiënt mogelijk 
uitstippelen en doen uitvoeren van het personeelsbeleid ten behoeve van het PTC. 
 
Om dit te kunnen realiseren is het PTC op zoek naar een Human Resources Manager 
 
Verantwoordelijkheden… 

- Leiding geven aan de afdeling HRM; 
- Het plannen, coördineren en leiden van activiteiten op het gebied van HR management 

binnen de organisatie;  
- Het opstellen en implementeren van het HRM-beleid en – procedures afgeleid uit 

strategische doelstellingen;  
- Het ontwikkelen en implementeren van management informatie systemen;  
- Initieert en voert werving-, selectie-, ontslag- en outplacementtrajecten uit;  
- Verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van de gesprekscyclus en de 

verzuimgesprekken binnen de organisatie;  
- Draagt zorg voor de opstelling van arbeidsovereenkomsten.  

 
Profiel… 
 
♦ Bachelor opleiding in Human Resource Management met 3 jaar relevante werkervaring  
♦ Leidinggevende capaciteiten 
♦ Plannen en Organiseren 
♦ Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (Nederlands/Engels) 
♦ Analytisch vermogen 
♦ Helikopterview 
♦ Flexibel 
♦ Klantgericht 

tel:%28%2B597%29%20490328


 
STICHTING POLYTECHNIC COLLEGE SURINAME 

Slangenhoutstraat 99a - Saron 
Paramaribo - Suriname 

Tel: (+597) 402509 
 

♦ Innovatief  
♦ Stressbestendig 
♦ Betrouwbaar 
♦ Zelfstandig  
 
Wij hebben te bieden… 
♦ Een unieke dynamische werkomgeving 
♦ Een prettige en informele werksfeer 
♦ Een full-time dienstverband 

 
 
Spreekt deze vacature je aan en ben je klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar hrm@ptc.edu.sr of mailen naar info@ptc.edu.sr 
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