ACV is op zoek naar een ervaren en mensgerichte

HR-adviseur
Voor 32 - 40 uur per week

ACV is zichtbaar en herkenbaar in de regio. We zijn vanzelfsprekend in de buurt.
Voor de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen
voeren wij op betrokken en verantwoordelijke wijze het beheer van grondstoffen
uit. Dit doen wij door oa. het inzamelen van afval- en grondstoffen. Daarbij
verzorgen wij de overslag én het transport naar erkende verwerkers. Voor een
aantal van deze gemeenten verricht ACV ook werkzaamheden in de openbare
ruimte. Denk hierbij aan machinaal vegen, onkruidbestrijding op verharding,
maaien, plaagdierbeheersing, groenonderhoud, zwerfafvalbestrijding en het
legen van prullenbakken en de riool- en kolkenreiniging. Onze organisatie heeft
oog voor diversiteit en streeft naar inclusief werkgeverschap.

Ben jij dit?
We zitten vol met plannen en midden in een professionalisering fase en zijn op zoek naar een collega die samen
met ons deze slag gaat maken.
Ben jij een HR-adviseur die het prettig vindt om in je werk met alle facetten van het HR-vak bezig te zijn?
Beheers jij de kaders van de wetgeving net zo goed als je gesprekstechnieken?
Ben je analytisch sterk en draai je je hand niet om voor een complexe loonberekening?
Ben jij in staat om in een gesprek mee te bewegen zonder je doel uit het oog te verliezen?
Werk je graag in een team?
Als jij op de bovenstaande vragen volmondig ja kunt antwoorden, zijn wij op zoek naar jou!
Onze afdeling HR & KAM bestaat nu uit een HR-manager, KAM-adviseur, KAM-coördinator, HR-adviseur en een
Salarisadministrateur. Thema’s waar wij op dit moment veel aandacht voor hebben zijn: leiderschap, gezond en
veilig werken en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben op korte termijn iemand nodig die met ons meedenkt en
uitvoert.

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een ervaren, intelligente maar ook mensgerichte HR-adviseur. Om de functie goed te kunnen
uitoefenen heb je minimaal nodig:
Een hbo werk en denkniveau.
Flinke dosis ervaring als HR-adviseur.
Ervaring met diverse doelgroepen werken.
Een flexibele instelling.

Wat bieden wij?
Een verantwoordelijke, uitdagende en zelfstandige functie.
Leuke collega’s.
Een marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden (cao GEO, Services).
Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden.
Uitzicht op een vast dienstverband.

Wil je deel worden van het team en voldoe je aan de
criteria? Klik dan op solliciteer en vul het formulier in.

SOLLICITEER!

Stuur een appje naar Corine Koops via 06-82485789
en je wordt teruggebeld.

MEER INFORMATIE?

