
 

HR Adviseur m/v (32 – 36 uur per week) 

Wij zijn voor diverse opdrachtgevers regelmatig op zoek naar ervaren (interim) professionals met expertise op 

het gebied van Human Resources. 

 

Doel van de functie 

Op het gebied van in-, door- en uitstroom ligt de focus op (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. 

  

Werkzaamheden 

Je bent verantwoordelijk voor de volgende activiteiten: 

• Je geeft uitvoering aan het vastgestelde HR-beleid 

• Je adviseert, coacht en ondersteunt managers in de HR-processen, zowel gevraagd als ongevraagd 

• Je signaleert en onderneemt tijdig actie waardoor vraagstukken zelfstandig kunnen worden opgelost 

• Je blijft goed in verbinding met je omgeving en doet de juiste procesinterventies 

• Je hebt ervaring met Individuele casuïstiek omtrent arbeidsrecht, verzuim of re-integratie 

• Je hebt ervaring  met (arbeidsrechtelijke) verslaglegging/dossieropbouw 

• Je voert selectiegesprekken 

• Je bent een goede sparringpartner met een autonome mening 

• Licht administratief werk 

• Je bent een vraagbaak voor medewerkers en managers 

Functie eisen/ Opleiding, Kennis en Werkervaring 

• Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van HR  

• Je hebt ervaring met het zelfstandig oppakken van complexe arbeidsrechtelijke dossiers  

• Je hebt ervaring met het begeleiden en ondersteunen van verzuimcasuïstiek.  

• Je hebt ervaring met ondersteunen en adviseren van het management  

• Je hebt heeft minimaal 5 jaar ervaring als HR adviseur  

• Je hebt minimaal 5 ervaring als HR adviseur binnen een operationele sector  

• Je hebt ervaring met digitale zaken binnen HR 

• Je bent bekend met de Wet Werk & Zekerheid en de Wet verbetering Poortwachter  

Gedrag, Vaardigheden/ Competenties 

• Toegankelijk 

• Enthousiast 

• Gedreven 

• Integer 

• Onderzoekend 

• Inlevingsvermogen 

• Flexibel 

• Conceptueel vermogen 

• Goed gevoel voor verhoudingen 

• Daadkrachtig 

• Hands on mentaliteit  

Geïnteresseerd? 

Voldoe je aan bovenstaand profiel en lijkt een kennismaking je nuttig? 

Reageer dan d.m.v. een motivatiebrief en curriculum vitae naar Simon Ririassa via simon@ri-source.nl 

Heb je vragen, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Simon Ririassa via 010 – 8929500. 


