HR adviseur
Per direct
Vacature vorm:

Tijdelijke aanstelling met vooruitzicht op vast dienstverband

Beschikbaarheid:

24/32 uur p.w.

Hobré zoekt een gedreven en enthousiaste HR adviseur voor ons hoofdkantoor in Purmerend.
OVER ONS
Hobré Instruments B.V. is een toonaangevende internationaal opererende onderneming in de
markt voor proces-analyzer technologie. Onze belangrijkste afnemers bevinden zich in de olie- en
gassector, energie opwekking sector, petrochemische industrieën en in de
voedingsmiddelenindustrie. Hobré onderscheidt zich door het ontwikkelen, leveren en
onderhouden van uiterst precieze proces-analyzers voor on-line toepassingen. Hobré heeft
diepgaande expertise op het gebied van geavanceerde sample conditioning systemen,
nauwkeurige meetinstrumenten en complexe samengestelde analyzer systemen. Hobré is een
internationaal georiënteerd bedrijf met vestigingen in Nederland, de USA en Hongarije.
BESCHRIJVING WERKZAAMHEDEN
Deze functie bestaat onder andere uit:
 Het zorgen voor de instroom van, optimaal gekwalificeerde, nieuwe medewerkers door de
begeleiding van het recruitmentproces.
 Het uitvoeren van het ziekteverzuimbeleid van Hobré Instruments en optreden als
procesbewaker.
 Het, gevraagd en ongevraagd, geven van advies met betrekking tot het personeel en de
organisatie.
 Het uitrollen en bewaken van het performancebeleid van de onderneming.
 Het ondersteunen en coachen van leidinggevenden en fungeren als vraagbaak naar de
medewerkers.
 Het fungeren als beheerder van het functie- en loongebouw op basis van ISF (cao
grootmetaal.
De hoogwaardige kennis en expertise van Hobré behoort tot de beste in de markt. Je vindt het leuk
om in een technische onderneming te werken met een internationale dynamiek. De
ondernemende cultuur biedt je volop mogelijkheden zelf zaken te ontwikkelen en/of daaraan een
bijdrage te leveren.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
De HR Adviseur is in het bezit van een HBO opleiding, (HRM, P&A, MER). Je staat stevig in je
schoenen en hebt een natuurlijke antenne voor wat er leeft onder de medewerkers. Om de functie
goed uit te kunnen oefenen woon je bij voorkeur Noord Holland.

WAT BIEDEN WIJ?
Voor deze sleutelpositie geldt dat een dynamische werkkring wordt geboden in een groeiende
onderneming. Het beloningspakket, zowel het salaris als de secundaire voorwaarden, is
uitstekend te noemen. Daarnaast biedt Hobré je alle ruimte om je zelf te ontwikkelen.
SOLLICITEREN?
Herken jij jezelf in dit profiel, mail dan, uiterlijk binnen twee weken na het verschijnen van deze
advertentie, je cv met korte motivatie naar onze CFO, Esther Salomon (SalomonE@hobre.com) .
Voor informatie kun je bellen met Esther 06-82 01 33 60.
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