HR Adviseur
(m/v, 28-32 UUR PER WEEK)

Ben jij een personeelsadviseur die makkelijk schakelt tussen verschillende niveaus binnen de
organisatie en die de operatie niet schuwt? Haal je voldoening uit het bijstaan van
leidinggevenden bij de uitvoering van een goed personeelsbeleid? Als HR adviseur adviseer je

lijnmanagers over o.a. werving/selectie, personeels- en loopbaanplanning, cao en overige
arbeidsvoorwaarden, (langdurig) verzuim en individuele casuïstiek. Ook adviseer je over het

vastgestelde beleid en draag je zorg voor uitvoering van het beleid. Je werkt op ons hoofdkantoor
De Vouw in Assendelft. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Je staat stevig in je schoenen
en je denkt mee én vooruit.
Wat ga je doen?
 Adviseren over beleid en zorgdragen voor de uitvoering.
 Adviseren van lijnmanagers over o.a. werving/selectie, personeels- en loopbaanplanning, cao en
andere arbeidsvoorwaarden, (langdurig) verzuim en individuele casuïstiek.
 Actualiseren opleidingsjaarplan.
 Invullen, ontwikkelen en uitvoeren van de HR-cyclus.
 Bewaken van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en toezien op correcte toepassing.
 Implementeren nieuwe privacy wetgeving.
Waar ben je goed in?
Je bent een proactieve, verantwoordelijke en initiatiefrijke HR-professional die van aanpakken weet en
zich verder wil ontwikkelen. Je bent resultaatgericht en flexibel en kunt goed samenwerken. Daarnaast
beschik je over:

Een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur HR).

Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een generalistische HR-rol.

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Arbeidsvoorwaarden
In deze functie gaat het om een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar. De werktijden zijn
- in overleg - flexibel in te delen. Afhankelijk van je prestaties en de bedrijfsontwikkelingen, behoort
een vast dienstverband tot de mogelijkheden. Het salaris bedraagt minimaal € 3.651,-- en maximaal
€ 5.276,-- bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek. Er is een mogelijkheid om je te
ontwikkelen tot senior adviseur P&O.

HEB JE INTERESSE?

OVER ONS

Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Ilonka van Dijk,
Bureau Blaauw, 020 472 39 08. Stuur je motivatiebrief met CV per
e-mail naar ivandijk@bureaublaauw.com ter attentie van Ilonka van Dijk.

Als belangrijke speler in de afvalverwerkingsmarkt
zorgen wij met ruim 100 medewerkers voor opslag,
recycling en storten van afval. Onze specialisten buigen
zich ook over nazorg van verontreinigde locaties.
Gesloten stortlocaties geven we een veilig en duurzaam
tweede leven.
www.afvalzorg.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

