VACATURE
In verband met uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HR ADVISEUR
TEN DUIS PERSONEELSMANAGEMENT

Met de ambitie om te groeien zoeken wij vanaf januari
2020 een ervaren HR adviseur die direct inzetbaar is op
een aantal HR opdrachten bij diverse opdrachtgevers in
de regio Twente.
Binnen Ten Duis personeelsmanagement ben je
zelfstandig actief als HR adviseur. Je bent
verantwoordelijk voor het uitvoeren van HR
opdrachten. Deze variëren van korte tot langdurende
opdrachten en van nieuw starten bij een opdrachtgever
tot instromen in opdrachten waar we al jaren als
partner en leverancier voor werken. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van je
klantportefeuille, alsmede het verwerven van eigen
nieuwe klantrelaties. Je denkt mee ten aanzien van het
ontwikkelen van zowel producten als de strategie
binnen de organisatie en je bent in staat om de brede
Ten Duis personeelsmanagement formule inspirerend
uit te dragen.
Als HR adviseur bij Ten Duis personeelsmanagement
ben jij cruciaal voor ons credo: ‘Mens en organisatie
tot bloei brengen.’
Ten Duis personeelsmanagement is een full service HR
adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in de integrale
aanpak van organisatie- en personeelsvraagstukken ten
behoeve van het bedrijfsleven én de non-profitsector.

DETAILS
Locatie kantoor:
Locatie opdrachten:
Aantal uur:
Niveau :

Enschede
Twente
24 uur p.w.
HBO/WO

We worden al sinds 1991 gewaardeerd op het maatwerk
dat wij leveren en de kwalitatieve en praktische aanpak
die wij hanteren.
Wij leveren onze dienstverlening zowel op projectbasis als
op basis van detachering. We verzorgen daarnaast ook
trainingen en opleidingen en begeleiden coachings-,
loopbaanbegeleidings- en outplacementtrajecten. We
nemen daarnaast ook assessments af die zowel voor
selectievraagstukken als in het kader van persoonlijke
ontwikkeling kunnen worden ingezet.
Wat breng je mee?
We zoeken een gedreven collega met een HBO/WO
opleiding, bij voorkeur P&A/HRM,
(organisatie)psychologie en minimaal 5 jaar werkervaring.
Je bent werkzaam geweest als HR adviseur binnen de
zakelijk commerciële dienstverlening of als HR
functionaris/professional bij profit organisatie(s). Je
beschikt over een goed netwerk in onze regio. Je bent
communicatief vaardig, werkt op een resultaatgerichte
manier en je hebt oog voor het belang van zowel
opdrachtgever als medewerker. Je bent flexibel,
overtuigend en je kunt goed zelfstandig werken.
Wij bieden:
Een zeer zelfstandige en afwisselende baan bij een
professioneel adviesbureau met een informele
bedrijfscultuur. Je komt te werken in een team (6
collega’s) waar een open werksfeer heerst en de
onderlinge verhoudingen zeer plezierig zijn. Je krijgt de
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in je functie en
er is behoefte en dus ook ruimte voor je eigen inbreng en
ideeën. De werktijden zijn in onderling overleg af te
stemmen.
Wanneer je meer informatie over ons wilt, kun je bellen
met Herman ten Duis of Marleen Maulany, telefoon
053-4310196.
Reacties:
Je CV en motivatie zien we graag tegemoet vòòr
5 november 2019 en kun je sturen aan info@tenduis.nl.

