Vacature HR-adviseur
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!

Wie zijn wij?
Wij zijn ACV, een uitvoeringsorganisatie van gemeentelijke taken in de openbare ruimte. In 5
gemeenten in Gelderland en Utrecht zamelen we afval in, houden de lokale wegen schoon en
begaanbaar, en zorgen voor plaagdierbestrijding en rioolreiniging. Dat doen wij met een hele
gevarieerde groep medewerkers.
Onze afdeling HR & KAM bestaat nu uit een HR manager, een KAM-coördinator, een HR-adviseur en
een medewerker HR. Thema’s waar wij op dit moment veel aandacht voor hebben zijn: Leiderschap,
gezond en veilig werken, opleidingen en het persoonlijk arbeidsvoorwaarden budget.
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-diploma op het gebied van HRM
8 jaar ervaring als HR-adviseur
een stevige persoonlijkheid
een flexibele instelling

Wat bieden wij?
Wij bieden een leuke functie voor minimaal 24 en maximaal 28 uur per week, gezellige directe
collega’s in een omgeving waarin de mens centraal staat. Het gaat om een jaarcontract met uitzicht
op een vast dienstverband. De disc-analyse is een onderdeel van de procedure.

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Cindy Lefers (via 0318 – 648 160).
Solliciteren kan t/m 30 april 2019 door je motivatie en CV te mailen naar solliciteren@acv-groep.nl

