
Voor onze afdeling HRM zijn wij op zoek naar een zelfstandige en initiatiefrijke HR Adviseur.

HR Adviseur
40 uur per week

De werkzaamheden
Als HR-Adviseur ben je verantwoordelijk voor het hele palet aan HR-taken in onze organisatie. Allereerst 
ondersteun en adviseer je het management bij de uitvoering van de HR-taken. Je adviseert over de toepassing 
van het HR-beleid en -instrumenten. In de overleggen met de manager ben jij een adviseur die oog heeft voor 
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en je weet deze te vertalen naar gerichte acties. Je bent hierbij 
sparringpartner van de HR-Manager.

Je denkt mee vanuit een open en kritische blik. In jouw manier van werken en communiceren ben je proactief, 
dienstverlenend en constructief. Je verbetert waar nodig de HR-werkprocessen en weet de veranderingen 
onderbouwd uit te dragen. Verder ben je verantwoordelijk voor een nauwkeurige HR-correspondentie en 
-administratie.

Wij zoeken iemand die
minimaal op HBO niveau werkt en denkt, door een opleiding richting HRM;
minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare rol heeft;
ervaring heeft met het samenwerken met en adviseren van het management;
ervaring heeft met arbeidsrechtelijke casuïstiek;
het Nederlands en Engels goed beheerst;
communicatief sterk, accuraat en nauwkeurig is;
zelfstandig opereert, maar ook een teamspeler is.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. Een 
informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele organisatie 
waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige 
oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de 
professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. 

Sollicitaties
Ben jij een (op)bouwende HR-Adviseur en herken je je in bovenstaand profiel, dan nodigen wij je van harte uit 
om te reageren. Stuur je CV en een korte motivatie naar: HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over 
deze functie contact op met Nicole Koreman via telefoonnummer 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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