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Voor onze opdrachtgever, een vooraanstaand bedrijf binnen de bouwbranche, zijn wij op zoek naar een: 
 
 
FUNCTIE: HR adviseur – 32 uur per week (M/V) 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 
 

Je bent sparringspartner voor het management en daarbij lever je een bijdrage aan het Hr beleid. Verder 
hou je je bezig met veranderingsprojecten, werving en selectie, loopbaanbegeleiding, coaching en 
ontwikkeling, verzuim, arbeidsvoorwaarden en alle overige HR vraagstukken. 

Het management adviseren  – gevraagd en ongevraagd –over een integrale aanpak en draag je zorg voor 
de implementatie ervan. Je neemt deel aan HR-projecten en bent in staat om HRM-kengetallen te 
analyseren en interpreteren en een verstaalslag te maken naar de toekomst. Ook doe je 
verbetervoorstellen. 

Je werkgebied is Noord- Zuidholland en Utrecht 

EISEN 
 

 Een afgeronde HBO opleiding HRM 
 Drie tot vijf jaar werkervaring als HR-Adviseur/business partner 
 Een flinke dosis humor 
 De juiste kandidaat beschikt over de volgende competenties: overtuigingskracht, 

inlevingsvermogen, luistervaardigheid, assertiviteit, analytisch vermogen, communicatieve- en 
adviesvaardigheid 

 32 uur beschikbaar 

 
ARBEIDSOVEREENKOMST: 

 Vast  
 32 uur per week 

 
WERKLOCATIE: 
 
Utrecht 
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SOLLICITATIEWIJZE: 
Interesse in deze functie? 
 
Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw 
interesse naar uit gaat.  
 
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment  
in portefeuille hebben.  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
 
 
 
 
 
 


