
HR adviseur (32-39 uur) 

De dynamiek van de wereldmarkt, de sfeer van een familiebedrijf: bij ons gaat dat heel 

goed samen. Wij bruisen en groeien. Benieuwd wat dat betekent? Fasten your seatbelt, 

want wij zijn altijd in beweging. Met onze fasteners en specials klimmen we op de 

barricades om onszelf in de spotlights te zetten. En dat begint allemaal met teamspirit. 

Betrokkenheid bij elkaar, gedrevenheid om onze klanten te helpen en dapperheid om 

soms eigenwijs en daardoor innovatief te zijn. Zo kiezen we onze koers en dragen we 

samen bij aan vooruitgang. 

Functieomschrijving 

Als HR-adviseur zorg je voor een goede invulling van HR-processen over de volle breedte van 

de organisatie. Je hebt een spilfunctie tussen managers en medewerkers. Je bent een stevige 

sparringpartner voor directie en management en je vertaalt strategische doelstellingen naar HR-

activiteiten. Zo ondersteun en adviseer je het management bij onder meer 

ontwikkelvraagstukken, verbeter- en uitstroomtrajecten. 

Je hebt een scherp oog voor ontwikkelbehoeftes en weet de noodzaak voor verandering 

bespreekbaar te maken. Hoog op je agenda staat het binden en boeien van onze medewerkers: 

ontwikkeling, coaching en training zijn top-of-mind. Je duikt in complexe 

verzuimvraagstukken en hebt hier veel affiniteit mee. 

Samen met de HR-assistent (0,8 fte) bouw je aan verdere professionalisering van het HR-

beleid. Als leidinggevende van het HR-team ben je onderdeel van het managementteam en 

rapporteer je rechtstreeks aan de directie. Belangrijke thema's voor de komende jaren zijn: 

duurzame inzetbaarheid, digitalisering, strategische personeelsplanning, 

personeelsontwikkeling en arbeidsmarktimago. Je krijgt veel mogelijkheden om je eigen 

ideeën en visie tot uitvoering te brengen en je helpt om de organisatie te versterken.  

Jouw profiel 

 Je bezit een afgeronde opleiding HRM of Bedrijfskunde op tenminste hbo-niveau 

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als HR-adviseur 

 Je ontwikkelt je graag, bent resultaatgericht en weet jezelf zichtbaar te maken in de 

organisatie 

 Je krijgt energie van een organisatie in beweging en bent bekend met strategische 

ontwikkelingen op het gebied van HR 

 Je hebt ervaring in het begeleiden van (cultuur)veranderprocessen 

 Je bent analytisch en kunt helder rapporteren over HR-gerelateerde thema’s 

 Je bent communicatief vaardig, hebt overwicht, lef en overtuigingskracht. Daarnaast 

ben je organisatie- en omgevingsbewust en werk je verbindend 

 Je denkt in kansen en wilt het beste uit jezelf en uit anderen halen 

Wat wij doen 

We zijn een van de grootste voorraadhoudende importeurs van bevestigingsmaterialen in de 

Benelux. 75.000 artikelen zijn direct uit voorraad leverbaar. Naast fasteners leveren we ook 

specials: op maat vervaardigde componenten. Met onze technische expertise vertalen we 



klantwens naar perfect passend product. Als leverancier staan we voor leverbetrouwbaarheid, 

als partner ontzorgen we onze klanten met top-notch service in oppervlaktebehandeling, 

assemblage, verpakking en logistiek. 

Wat wij bieden 

Ooit begonnen als lokale leverancier, zijn we uitgegroeid tot een internationaal georiënteerd 

bedrijf met tomeloze ambities. Afwisseling en uitdaging zijn verzekerd, ruimte om te groeien 

eveneens. Samen met 130 gedreven collega’s zet je ons bedrijf in de spotlights. Kwaliteit is de 

rode draad in alles wat we doen. Onze mensen zijn gedreven om klanten te helpen en durven 

te doen wat nodig is om de lat hoger te leggen. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn 

uitstekend, de teamspirit grenzeloos. 

 Ambitieus en ondernemend familiebedrijf 

 130 enthousiaste, betrokken collega's 

 Dynamische, internationale werkomgeving 

 Veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling 

 Vers fruit en oergezellige vrijdagmiddagborrel! 

Werkgever 

Toonaangevende groothandel in bevestigingsmaterialen en aanverwante producten in regio 

Weert - Eindhoven.  


