Senior HR consultant
Ben jij die senior HR adviseur die ervaring heeft als zelfstandig interim HR Manager,
met een eigen commercieel netwerk, maar die zich graag wil aansluiten bij een leuk,
uniek en professioneel HR Adviesbureau?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatieprofiel
Adviesbureau APB is opgericht in 1986, is gevestigd in Breda en adviseert op het gebied van
Human Resources/Personeel & Organisatie. Daarbij kan het gaan om
(organisatie)veranderingstrajecten, arbeidsrechtelijke vraagstukken, interim P&O opdrachten of
begeleiding van directie/management bij het opzetten en implementeren van HR-beleid en
instrumentarium. Het klantenbestand van Adviesbureau APB zit zowel in de profit als non-for-profit
sector en loopt uiteen van middelgrote organisaties tot aan multinationals/internationale bedrijven.
In verband met de verdere groei zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker voor ons bureau.
De functie
De senior adviseur is verantwoordelijk voor het leveren van advies aan opdrachtgevers op het
terrein van HR/P&O, HRM strategie en Organisatie Ontwikkeling.
-

-

Vervult interim opdrachten en ondersteunt directies bij oplossingen van (complexe)
problemen op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel, beloning en
arbeidsvoorwaarden, organisatie inrichting en functie indelingen, HR strategie en
(team)ontwikkeling e.d.;
Ondersteunt andere adviseurs op inhoudelijk en commercieel vlak;
Signaleert knelpunten en formuleert vragen en antwoorden ten behoeve van
specifieke opdrachten en projecten;
Ontplooit initiatieven bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten en
formuleert voorstellen hiervoor;
Beheert vanuit eigen relatiebeheer zakelijke accounts en initieert nieuwe
klantencontacten en omzet.

Functie-eisen en competenties
- Ruime kennis van P&O/HRM/Bedrijfskunde op HBO+/WO niveau;
- Werkervaring in diverse branches/sectoren en op het niveau van directie/HR
Management;
- Sociaal vaardig, goede adviesvaardigheden, resultaatgericht en organisatiesensitief;
- Representatief en flexibele opstelling;
- Commerciële, proactieve, klant- en servicegerichte instelling.

Aanbod
Adviesbureau APB biedt een leuke, afwisselende baan en een prima werksfeer met goede,
marktconforme arbeidsvoorwaarden. Je krijgt volop kansen tot verdere professionele en
persoonlijke ontwikkeling in een hecht en groeiend dienstverleningsbedrijf. Wij vinden het leuk om
met elkaar aan opdrachten te werken, klantgericht HR maatwerk te leveren aan onze
opdrachtgevers en continue te werken aan verdere groei van het bureau.

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor deze functie en denk je aan alle voorwaarden te voldoen, stuur dan je
motivatiebrief en curriculum vitae naar cv@apb.nl.
Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij André Jansen (directeur) via 076 - 3030793 of
cv@apb.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

