HR Advisor (senior)

“Stevige allround HR functie in een prachtige organisatie”
(0,8 – 1,0 fte)
De uitdaging
Als HR Adviseur (senior) werk je met een grote mate van zelfstandigheid en in nauwe
samenwerking met het lijnmanagement van de eigen aandachtsgebieden en de rest van het HRteam. Je hebt een veelzijdig takenpakket met aan de ene kant het HR-advieswerk voor ‘jouw’
afdelingen en aan de andere kant HR projecten, beleids- en organisatieontwikkeling.
Als HR Adviseur (senior) ben je voor het management een proactieve sparringpartner en
klankbord. Je signaleert en denkt actief mee over ontwikkelingen en de integrale benadering
van business vraagstukken. Je neemt een voorwaardenscheppende, adviserende en
voortrekkersrol bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR beleid. Je hebt een duidelijke visie
op het HR vak, maakt zaken bespreekbaar en weet anderen te overtuigen en te
enthousiasmeren. Je beweegt je als een vis in het water in organisatie als Nyenrode, waar een
academische en business-setting elkaar raken.
Wie ben jij?
•
•

•
•

Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding en hebt kennis van het HRvakgebied, aangevuld met aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) in een vergelijkbare
functie in een ondernemende en professionele organisatie.
Je bent een stevige, initiërende en ondernemende persoonlijkheid met uitstekende
communicatieve vaardigheden, (organisatie)sensitiviteit en analytisch denkvermogen. Je
kunt goed inschatten wanneer je gas geeft of juist wat terugneemt om het doel te
bereiken en handelt daar ook naar.
Je combineert een praktische insteek en het denken in toepasbare oplossingen met het
toewerken naar lange termijn doelen en continue verbeteringen.
Je beheerst zowel het Nederlands als het Engels uitstekend (zowel mondeling als
schriftelijk).
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Wie zijn wij?
Afdeling
De afdeling HR beweegt zich op het snijvlak van organisatiedoelstellingen, organisatiecultuur
en externe ontwikkelingen. Het HR team, dat uit 6 professionals bestaat, is verantwoordelijk
voor de reguliere HR dienstverlening en voor de ontwikkeling en inrichting van het HR beleid.
De HR Advisor (senior) maakt onderdeel uit van het HR team en rapporteert aan het Head of
Human Resources.
Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit heeft als missie ‘serving society by shaping responsible leaders’.
Het is een kleinschalige, persoonlijke privé-universiteit, in 1946 opgericht door en voor het
bedrijfsleven en met een internationale oriëntatie. Nyenrode Business Universiteit biedt degreeopleidingen en executive education op het gebied van business, management, accountancy en
controlling en verzorgt ook onderzoek binnen deze vakgebieden. Uitgangspunt in het handelen
van de universiteit zijn de kernwaarden Leadership, Entrepreneurship & Stewardship. De
ambitie van Nyenrode is om in 2020 bij de top 20 van Europese business schools te horen.
Wat bieden wij?
Nyenrode kenmerkt zich door een hoge mate van professionaliteit en een informele sfeer.
Resultaatgericht werken en aandacht voor individuele ontwikkeling gaan hand in hand.
Afhankelijk van leeftijd en ervaring bieden wij een passend salaris. Deze functie kent een salaris
tussen € 3.354,-- en € 4.606,-- bruto bij een fulltime dienstverband (schaal 11).
Enthousiast geworden?
Dan ontvangen wij graag je reactie door middel van een motivatie en een curriculum vitae.
Persoonlijk contact vinden wij bij Nyenrode erg belangrijk. Een kort introductiefilmpje waarin
jij jezelf voorstelt, wordt op prijs gesteld. Stuur dit alles naar jobs@nyenrode.nl.
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Amanda Rooden, Head of
Human Resources, a.rooden@nyenrode.nl of 0346-291521.
Sluitingsdatum: 24 februari 2017

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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