
In de functie van HR adviseur kom je te werken 
in een team bestaande uit een HR Manager 
en 2 collega HR adviseurs. Jij bent het eerste 
aanspreekpunt voor de Project Managers 
en je werkt nauw samen met operationeel 
management binnen de Business Unit(s) waarvoor 
je verantwoordelijk bent. Hen ondersteun je 
en geef je gevraagd en ongevraagd advies 
bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR 
beleid en de dagelijkse HR activiteiten. Naast 
de gebruikelijke allround HR-werkzaamheden 
liggen je speerpunten op het gebied van 
ziekteverzuimbeleid, arbeidsjuridische zaken en 
opleidingen. Je bent aanspreekpunt voor externe 
(HR-gerelateerde) partijen, signaleert knelpunten 
en werkt samen met je collega’s aan de verdere 
ontwikkeling van het HR-beleid binnen ProfCore. 

ProfCore kent een informele en plezierige 
bedrijfscultuur en je krijgt volop mogelijkheden 
je door te ontwikkelen binnen jouw vakgebied. 
Ook maakt ProfCore serieus werk van jouw 
vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, kun je onder 
andere met korting sporten en je aansluiten bij 
onze personeelsvereniging die voor jou (en je 
gezin) veel gave activiteiten organiseert. Naast 
een jaarcontract met uitzicht op een vast 
dienstverband ontvang je een marktconform 
salaris overeenkomstig onze eigen 
arbeidsvoorwaardenregeling.

HR ADVISEUR

Voor ons HR-Team zijn wij per direct op zoek naar een HR-adviseur. Ben jij op zoek naar een nieuwe 
uitdaging die jou afwisseling en uitdaging biedt? Lees dan verder!

WAT GA JE DOEN? WAT BIEDT PROFCORE

ProfCore is al meer dan 35 jaar regionaal 
toonaangevend als personele dienstverlener voor 
de procesindustrie en logistiek. Met onze diensten 
op het vlak van outsourcing en detachering helpen 
we opdrachtgevers vooruit op de manier die voor 
hén de meeste meerwaarde creëert. ProfCore is 
een ambitieuze, toekomstgerichte organisatie 
waarin de medewerkers centraal staan. Iedereen 
heeft recht op zekerheid door vooruitgang, vindt 
ProfCore.

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?
Enthousiast? Herken je jezelf? Dan maken we graag kennis met je.

Heb je nog vragen over deze functie of over ProfCore, bel dan gerust naar René van 
Oijen, HR-Manager 088 478 77 78.

We zien je sollicitatie graag vóór 30 januari tegemoet via solliciteren@profcore.nl.

Meer info over ProfCore vind je ook op profcore.nl of bezoek ons op Facebook en/of 
LinkedIn.

We accelerate you

WIE IS PROFCORE?

32-40 UUR

PROFCORE.NL

Je hebt de HBO-opleiding People & Business 
Management met succes afgerond en  hebt 
minimaal 2 jaar werkervaring in een allround HR-
functie. Je bent een teamspeler, communicatief 
vaardig en een stevige gesprekspartner op 
diverse niveaus. Je bent in staat relaties te 
bouwen, gedrag van mensen te begrijpen en 
mensen te verbinden. Veranderen, verbeteren 
en innovatief denken zijn termen die in jouw 
woordenboek voorkomen. Je weet goed overzicht 
te bewaren en je werkzaamheden te prioriteren 
in een dynamische en veranderende omgeving. 
Logischerwijs ben je integer, betrouwbaar en doe 
je wat je zegt.

WAT VRAGEN WIJ


