
ALLROUND HR ADVISEUR
Energieke, eigenzinnige aanjager van mens en organisatie.

De Vercom Group bestaat uit meerdere toonaangevende internationale bedrijven met 
ieder een specialisatie in hun eigen branche. Zo zijn we de hoogwaardige producent en 
leverancier van ultieme kwalitatieve flexibele PE-verpakkingen wereldwijd, alsmede de 
leverancier van een breed assortiment technisch hoogwaardige PP Big Bags. Tevens zijn we 
de meest uitgebreide toe- en totaalleverancier voor de saneringsbranche. Op ieder gebied 
en branche welke wij bedienen leveren wij een compleet assortiment van materialen, 
verbruiksartikelen en machines. De klant ontzorgen is hierin ons motto. 

Met ruim 75 enthousiaste gedreven collega’s werken wij samen vanuit vijf locaties in 
Nederland, België en Frankrijk om als ingespeeld team op de diverse disciplines onze 
marktposities in Europa te handhaven en te vergroten. Onze ambitie om te blijven groeien 
is ook na 25 jaar onveranderd! Om de organisatie en de mensen op de juiste manier te 
ontwikkelen en het plezier in het werk verder te bevorderen door te binden en te boeien 
zijn wij voor onze Nederlandse vestigingen op zoek naar een:

Als hr adviseur ben je verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van het hr beleid en de 
daarbij behorende strategie. Het speelveld waarin je je beweegt is op strategisch, tactisch 
en operationeel niveau waarin de gehele hr cyclus van in- en doorstroom aan bod komt. Je 
vertaalt het vastgestelde beleid naar concrete activiteiten, procedures en instrumenten. Je 
bent een belangrijke sparring- en gesprekspartner voor het managementteam en haar 
medewerkers als het gaat om talentontwikkeling en het behalen van hun prestaties. Je 
geeft hen aandacht zowel gevraagd als ongevraagd en ondersteunt hen bij de uitvoering 
van het hr beleid. Met jouw probleemoplossend vermogen los je eventuele knelpunten in 
het hr speelveld direct op en neem je initiatieven die leiden tot verbetering. 
 
Als doortastende en enthousiaste hr adviseur coördineer je o.a. de salarisadministratie en 
zorg je dat het personeelsadministratiesysteem ’ Loket’ altijd is bijgewerkt. Je bent 
gesprekspartner voor Arbo, coördineert, registreert en bewaakt de ziekteverzuimprocedure 
alsmede de re-integratietrajecten. Jij bent de aanjager van de hr cyclus betreffende 
functionerings-, beoordelings- en beloningsbeleid. Als hr adviseur ben je de spin in het web 
als het gaat om de mensorganisatie. Als geen ander ben je in staat om de talenten van een 
ieder op een hoger plan te brengen.



Wat kan jij als hr adviseur Vercom bieden?

Wat kan Vercom jou bieden?

Ben jij de allround hr professional die wil verder bouwen, die wij zoeken? Dan willen we 
graag met jou in contact komen. Wij hebben de organisatie flow2move als assessor 
gevraagd om samen met ons dit aanname proces te begeleiden. Zij kennen ons en hebben 
samen met ons het profiel opgesteld van wat wij zoeken. Bij interesse kun je je brief met 
motivatie onder vermelding van kenmerk 1079.2 mailen naar info@flow2move.nl. 
De gehele selectieprocedure zal ongeveer 6-8 weken in beslag nemen. Tussentijds zullen er 
per fase van het aanname proces diverse type assessments worden afgenomen. 

Enige acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

●  Je beschikt over een relevante hbo-opleiding human resources; 
●  Je hebt langjarige aantoonbare ervaring op het gebied van personeelsadvies; 
●  Je beschikt over een brede en actuele kennis van het vakgebied hr als van de 
    actuele wetgeving; 
●  Je hebt inzicht in organisatorische processen en je bent effectief in het 
    beïnvloeden ervan; 
●  Je stelt je klantgericht op, opereert proactief en denkt in oplossingen; 
●  Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden en het management adviseren over hr; 
●  Je hebt een bedrijfsmatige werkhouding en je kunt zowel zelfstandig als in 
    teamverband goed opereren; 
●  Je bent een DNA drager van de cultuur en hebt hierin ook een voorbeeldrol; 
●  Je bent zowel schriftelijk- als mondeling vaardig; 
●  Je bent in bezit van een auto en een geldig rijbewijs.

●  Een dienstverband voor 32-40 uur per week; 
●  Een salaris van €4.500 - €5.500 bruto per maand (bij een fulltime 
    dienstverbandvan 40 uur per week), afhankelijk van opleiding en ervaring; 
●  Een enthousiaste en professionele werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng 
    en ontwikkeling; 
●  Een transparante en platte organisatie- en overlegstructuur; 
●  Meerdere werkgebieden door de diverse Nederlandse vestigingen (Wormerveer, 
    Vianen & Rotterdam).
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