Vacature: HR Adviseur
Werken bij van Oers United betekent werken in een dynamische organisatie met ambitieuze
collega’s. Als HR Adviseur bij Van Oers United kom je te werken in een team van vier collega’s die
zich dagelijks inzetten voor de organisatie en haar medewerkers. Je bent binnen dit team
(mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en adviseren over het HR beleid, alsook het
implementeren, uitvoeren en administratief verwerken hiervan. Dit bereiken wij met hard werken en
teamwork. Klinkt dit als een werkomgeving die bij jou past? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wil je alvast een indruk krijgen van onze organisatie, dan verwijzen we je graag naar onze website
www.vanoersunited.com want op de homepagina vindt je een leuke introducerende film.

Jouw taken en verantwoordelijkheden









Het opstellen, wijzigen, implementeren en waarborgen van het HR beleid;
Adviseren en ondersteunen van management bij ontwikkelingsvraagstukken, cao
ontwikkelingen, interne richtlijnen en procedures;
Uitvoeren van de werving en selectie procedure;
Begeleiden, onderhandelen en afwikkelen van aanname -en ontslagprocedures;
Bewaken en uitvoering geven aan het ziekteverzuimbeleid;
Begeleiden van het management met de uitvoering van de beoordeling -en
functioneringscyclus;
Opstellen van HR gerelateerde correspondentie en HR rapportages;
Ondersteunen en uitvoeren van diverse uitdagende projecten zoals het functiehuis,
employer branding en procesoptimalisatie.

Wat neem jij mee?







Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Minimaal 4 jaar ervaring op een HR afdeling in een middelgroot bedrijf;
Fulltime beschikbaar (38 uur);
Uitstekende beheersing MS Office Pakket;
Bachelor Human Resources of vergelijkbaar;
Kennis van wet –en regelgeving, bedrijfsprocessen, richtlijnen en voorschriften.

Competenties







Communicatief sterk;
Organisatiebewust;
Toont initiatief;
Zelfstandigheid;
Accuraat;
Doorzettingsvermogen.

Wat biedt van Oers United?







Een uitdagende functie binnen een groeiende onderneming;
Ruimte voor opleiding en ontwikkeling, zowel binnen het eigen vakgebied als
daarbuiten;
26 vakantiedagen;
Een informele en persoonlijke werksfeer;
Marktconforme arbeidsvoorwaarden;
In 2018 iedere twee weken een groentepakket.

Wie is van Oers United?
Van Oers United is een internationaal opererende producent en leverancier van jaarrond
verse groenten, actief op zowel de Europese markt als daarbuiten. Van Oers United heeft
eigen teeltlocaties in onder andere Nederland, Marokko, Ethiopië en Senegal.
Centraal binnen onze onderneming staan onze klanten. Dagelijks spannen wij ons met
elkaar in om hen zo goed mogelijk te bedienen. Wij zijn in staat om snel de beste kwaliteit
producten te leveren omdat wij de keten zo kort mogelijk houden.
Trots zijn wij op onze kundige vakmensen. Met elkaar maken het verschil. Kernwoorden
binnen onze organisatie zijn daadkracht, vakmanschap en betrokkenheid. Van Oers United
ziet de kracht van getalenteerde medewerkers als cruciaal voor het succes van Van Oers
United.

Procedure
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Bij indiensttreding
zullen werknemers worden gevraagd om een recente Verklaring Omtrent het Gedrag aan
te leveren zonder bezwaar.

Reactie
Ben jij geïnteresseerd in deze functie, dan zien we jouw motivatiebrief met CV met
belangstelling tegemoet. Je kunt deze sturen naar sollicitatie@vanoersunited.com, onder
vermelding van de vacature ‘HR Adviseur’.

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

