HR Adviseur
Organisatie
Voor één van onze opdrachtgevers, een profit organisatie in Rotterdam, zoeken wij een
hands-on HR Adviseur.
Onze opdrachtgever is een toonaangevende speler in de op- en overslag van olie- en
petroleum producten, chemicaliën en overige (agro) producten. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Frankrijk en de laatste jaren is door overnames en groei een dominante
positie in Europa opgebouwd voor gerenommeerde opdrachtgevers. De totale organisatie
bestaat uit 50 medewerkers.
In verband met de verdere ontwikkeling van de organisatie zijn wij op zoek naar

een operationeel ingestelde HR adviseur
Functie-inhoud
De HR adviseur biedt een gedegen, tijdige en juiste ondersteuning en advisering van de
Managing Director, MT, leidinggevenden en medewerkers aangaande alle personele
aangelegenheden. Het betreft een zeer afwisselende en zelfstandige functie waarbij
flexibiliteit, betrouwbaarheid en organisatiesensitiviteit essentieel zijn. De HR adviseur
rapporteert aan de Managing Director.









Fungeert als aanspreekpunt voor medewerkers voor alle voorkomende HRvraagstukken.
Adviseert, coacht en begeleidt leidinggevenden bij het correct uitvoeren van hun
HR-verantwoordelijkheden.
Herkent knelpunten in de organisatie, maakt die bespreekbaar en neemt na
overleg met de directie passende actie.
Speelt een pro-actieve rol in het overleg met en informatieverstrekking aan alle
betrokkenen (o.a. OR en medewerkers).
Bevordert een consistente en juiste toepassing van de verschillende
personeelsinstrumenten en ziet toe op een correcte toepassing van wetgeving,
arbeidsvoorwaarden en huisregels.
Draagt zorg voor het werven, selecteren en ontwikkelen van medewerkers.
Zorgt voor verzuimbeleid, ARBO en adequate verzuimbegeleiding.
Draagt zorg voor een correcte en tijdige personeels- en salarisadministratie.

Competentieprofiel
 HBO werk- en denkniveau (HRM/bedrijfskunde).
 Minimaal 5 jaar werkervaring op HR gebied.
 Ervaring met productiebedrijven en ploegensystemen is een pré.
 Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en relevante wet- en regelgeving.
 Is besluitvaardig, integer, initiatiefrijk, organisatiesensitief en heeft
overtuigingskracht.

Aanbod
Een afwisselende, brede en zelfstandige functie bij een leuk, informeel en dynamisch
bedrijf met een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.
Solliciteren op de vacature van HR manager
Deze vacature wordt behandeld door Adviesbureau APB. Aan belangstellenden wordt
verzocht binnen veertien dagen na verschijning van deze vacature een sollicitatiebrief en
curriculum vitae te sturen naar cv@apb.nl. Voor het verkrijgen van nadere informatie
kunt u contact opnemen met André Jansen, via 076-3030793 of cv@apb.nl.

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

