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HUMAN	CAPITAL	MANAGER	(P/F)	

(0,6	TOT	1	FTE)	

Onze visie: Wij geloven dat een memorabele 
avond ontstaat door onze gastvrijheid, goed eten 
en verrukkelijke wijn. Elke dag proberen we het 
beste uit onszelf te halen om onze gasten de 
fijnste herinneringen mee te geven. Wij zijn Café 
Caron (*Michelin Bib Gourmand), Petit Caron, 
Cantine de Caron en De Gouden Reael. In elk 
restaurant vind je een eigen dynamiek, publiek en 
teams. Als collega in ons familiebedrijf werk je in 
een enthousiast en hecht team waarin goed 
wordt samengewerkt en waar je je direct thuis 
kan voelen. Met 140 collega’s op de vloer en in de 
keuken is elke dag uniek en is het de taak van het 
kantoorteam dat alle ondersteunende zaken 
perfect geregeld worden. Naarmate we blijven 
groeien, zijn we op zoek naar een Human Capital 
Manager om ons team te versterken en ons te 
helpen een sterke cultuur op te bouwen die top 
hospitality-talent aantrekt en behoudt. 

Heb jij als professional ervaring in het traditionele 
HR werkveld maar zoek je meer vrijheid en ruimte 
om jouw innovatieve ideeën te ontwikkelen? Heb 
je een passie voor mensen en ben je daarnaast 
dol op eten en wijn? Dan hebben wij de baan 
voor jou! 

DE		FUNCTIE	

Je houdt je als Human Capital Manager ben je 
binnen onze organisatie bezig met onze mensen. 
Als hospitality groep zijn mensen van vitaal 
belang voor onze bedrijfsvoering en daarom is 
jouw functie van levensbelang. Je houdt je bezig 
met het ontwikkelen en uitvoeren van strategieën 
om het menselijk kapitaal van onze organisatie te 
beheren en te optimaliseren.  

 

Je houdt je bezig met het aantrekken, 
ontwikkelen, behouden en motiveren van 
talentvolle medewerkers. Dit omvat het 
ontwerpen en uitvoeren van beleid en 
programma's op het gebied van werving en 
selectie, training en ontwikkeling, 
prestatiebeheer, beloning en erkenning, 
loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsrelaties. 

 

Kortom, je speelt een cruciale rol bij het 
ontwikkelen en beheren van het belangrijkste 
kapitaal van een organisatie: de menselijke 
bronnen. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMSCHRIJVING	WERKZAAMHEDEN	
Als Manager Human Capital ben je verantwoordelijk 
voor het beheer van alle aspecten van de human 
capital-functie van het bedrijf, waaronder: 

• Ervoor zorgen dat aan alle HR-gerelateerde 
wetten en voorschriften wordt voldaan; 

• Het ontwikkelen en implementeren van 
human capital-strategieën die aansluiten bij 
de algemene doelstellingen van het bedrijf; 

• Het toezicht houden op de werving en 
onboarding van nieuwe medewerkers; 

• Het beheren van prestatie-evaluaties en 
ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers; 

• Het ontwikkelen en beheren van 
compensatie- en voordelenprogramma's; 

• Het leiden van initiatieven op het gebied van 
betrokkenheid van medewerkers om een 
positieve bedrijfscultuur te bevorderen; 

• Het geven van trainingen en 
ontwikkelingsprogramma's aan medewerkers; 

• Het bieden van coaching en ondersteuning 
aan medewerkers en managers over HR-
gerelateerde zaken. 

 
 
 
 
 

IETS	VOOR	JOU?	

Wij bieden: 

Een functie van 24 tot 40 uur per week afhankelijk 
van werkzaamheden en verantwoordelijkheden. De 
werkzaamheden voer je uit op ons gezellige kantoor 
op de Herengracht of in een van onze restaurants. Je 
ontvangt van ons een MacBook van de zaak en een 
startsalaris afhankelijk van ervaring tussen 2500 en 
3200 euro bruto per maand (fulltime) en 25 
vakantiedagen (fulltime). Daarnaast ontvang je tal 
van fijne andere voordelen zoals personeelskorting, 
teamuitjes en wijnproeverijen! 

ENTHOUSIAST?	
NEEM	CONTACT	OP!	
Stuur je CV en motivatie naar 

julian@restaurantscaron.nl, dan nemen we zo snel 

mogelijk contact met je op om nader kennis te 

maken. 

WIJ	ZOEKEN	EEN	COLLEGA	MET:	

• Bachelor's degree in human resources, 
een gerelateerd vakgebied of hotelschool 

• Minimaal 2 jaar ervaring in human 
resources management, bij voorkeur in de 
restaurant- of hospitality-industrie 

• Sterke kennis van HR-wetten en -
voorschriften 

• Uitstekende communicatie- en 
interpersoonlijke vaardigheden 

• Sterke leiderschaps- en 
besluitvormingsvaardigheden 

• Vermogen om zelfstandig en als 
onderdeel van een team te werken 

• Passie voor het opbouwen van een 
positieve bedrijfscultuur en het 
ontwikkelen van medewerkers 

 
 


