Ben jij die ervaren HR adviseur en wil je graag je expertise inzetten om mee te werken
aan de ontwikkeling en professionalisering van onze organisatie? Ben je proactief
ingesteld en vind je het leuk om als zelfstandig HR adviseur op operationeel, tactisch en
strategisch niveau te schakelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Verenso is de vereniging van en voor specialisten ouderengeneeskunde. Wij staan voor de bestpassende medische zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag,
ongeacht waar zij verblijven. Samen zetten wij ons in voor een hoogwaardige kwaliteit van ons
medisch handelen en een optimale positie van de specialist ouderengeneeskunde binnen de
gezondheidszorg. Verenso zoekt op korte termijn een:

HR Adviseur

voor 20-24 uur per week
Je functie
In de rol van HR adviseur bouw je verder aan de ontwikkeling en professionalisering van de
organisatie en HR dienstverlening en processen. Op basis van de HR-strategie geef je, onder
leiding van en in samenwerking met de directeur en het MT, vorm aan het verder ontwikkelen en
implementeren van het HR-beleid dat past bij de ambities van de vereniging. Hiernaast verricht je
ook alle voorkomende operationele HR werkzaamheden. Naast de HR werkzaamheden in de
breedste zin van het woord, liggen er de komende periode ambities rondom o.a. doorontwikkeling
van de arbeidsvoorwaarden, het arbobeleid en de RI&E, hybride werken, strategische
personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie. Je denkt mee in deze projecten, zet deze op en
geeft hier zelf uitvoering aan.
Als HR-adviseur ben je een allrounder, goed in staat zelfstandig te werken, heb je een hands-on
mentaliteit en schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Wat ga je doen?
•

•
•
•
•

Je voert alle voorkomende allround HR werkzaamheden uit rondom in-, door- en uitstroom, als
werving en selectie, opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeels- en
salarisadministratieve werkzaamheden.
Je draagt zorg voor het opzetten en uitvoeren van diverse HR gerelateerde projecten rondom
HR thema’s die op dat moment spelen.
Je bent sparringpartner van het MT, bestuur en raad van toezicht en adviseert en ondersteunt
op het gebied van HR in de breedste zin van het woord.
Je begeleidt het ziekteverzuim- en re-integratiebeleid.
Je fungeert als intern vertrouwenspersoon.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Ruime ervaring als HR adviseur, met een afgeronde Hbo opleiding.
Je bent in staat om te schakelen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Je vindt het ook leuk om operationele HR werkzaamheden te verrichten.
Kennis van relevante arbeidsrechtelijke en wettelijke bepalingen.
Uitstekende communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift.
Je bent een goede gesprekspartner, zowel op management als op medewerkersniveau.
Je hebt een proactieve, resultaatgerichte en zelfstandige houding.

Verenso biedt:
•
•
•
•
•
•

Een stimulerende en uitdagende werkomgeving waarin kwaliteit, resultaatgerichtheid en
samenwerking kernbegrippen zijn.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een salaris dat, afhankelijk van kennis en ervaring, ligt tussen € 4.500 - € 5.200 euro bruto per
maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur.
Een uitdagende en afwisselende functie voor 20-24 uur per week.
Een dienstverband voor ten minste één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.
Een werkomgeving waarin we hybride werken.

Informatie:
Meer informatie over Verenso kan je vinden op www.verenso.nl. Informatie over deze functie is te
verkrijgen bij Caroline van der Veldt, HR adviseur, telefoonnummer: 030-227 1910.
Je schriftelijke sollicitatie kan je per e-mail richten aan Verenso, t.a.v. Caroline van der Veldt, email: cvdveldt@verenso.nl.

