LINK X HR Management in -bijna- hartje Eindhoven, zoekt net als iedereen;
collega’s! Toch is het anders. LINK X HR werkt voor de mooiste en meest
ambitieuze opdrachtgevers in de regio Eindhoven/Tilburg/Den Bosch/Weert.
Werkgevers die graag HR naar een hoger niveau tillen, maar niet altijd zo groot
zijn dat er ruimte is voor een eigen, fulltime HR Manager of HR Adviseur.
Tóch vinden zij HR zo belangrijk, dat zij voor 1, 2 of 3 dagen in de week
HR support wensen, op verschillende niveaus. LINK X HR bestaat pas sinds
2017, maar heeft met haar kennis, expertise en netwerk een trackrecord qua
HR Support voor deze regio sinds 2000. Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden met specialisten op het gebied van HR-gerelateerde thema’s als Coachen,
Assessments, Fiscaliteiten, Arboservices en Arbeidsrecht. Afhankelijk van het
dna van de klant en de specifieke vraag wordt een geschikte samenwerkingspartner gezocht. Ook voor LINK X HR is de vraag aan opdrachten groter dan
de capaciteit, daarom zoeken we een

HR ADVISEUR /
HR MANAGER
WORK HARD PLAY HARD

JIJ
• bent 2, 3 of 4 dagen per week beschikbaar.
• vindt het een uitdaging om snel in een nieuwe omgeving te integreren en daar je expertise
op het gebied van HR in te zetten om een soepele organisatie neer te zetten
• hebt een achtergrond in een zelfstandige HR-functie.
• spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
• hebt een afgeronde opleiding HBO P&O/MER/HRM, aangevuld met trainingen/opleidingen
die laten zien dat je de actuele ontwikkelingen op je vakgebied bijhoudt.
• hebt actuele ervaring met verschillende HR-systemen als SDWorkx, AFAS/Fhris, Raet.
• bent bijna ‘plug & play’ inzetbaar in de rol van HR Adviseur of HR Manager. Je hebt ervaring
met het opzetten/opvolgen van Beloningsstructuren, W&S-beleid opzetten en uitvoeren, hebt
actuele kennis van de HR wet- en regelgeving en eigenlijk kun je zeggen dat alle aspecten van
het HR-vak al eens aan je voorbij zijn gekomen. ‘
• bent een generalist die zich makkelijk aanpast aan de vraag die er bij je opdrachtgever op dat
moment het meeste aandacht vraagt; je doet wat nodig is!
• bent zzp’er maar vindt het lastig om zelf de passende opdrachtgever(s) te vinden.
• zoekt collega’s, ook al ben je een éénpitter om mee te sparren, ervaringen te delen en om zelf
slimmer te worden en elkaar beter te maken.
• maakt graag deel uit van een groep, met behoud van je eigen zelfstandigheid.
WIJ
• zijn een actief HR Organisatie- / Adviesbureau dat de liefde voor het HR-vak uitdraagt naar
collega’s en opdrachtgevers.
• hebben HR-projecten (kort- en langdurend) voor gemiddeld 1 tot 2 dagen per week.
• hebben de mooiste klanten in het mkb uit de regio die iets delen met ons; passie en trots voor
het werk, willen groeien, het belangrijk vinden om naast hard werken ook lol te hebben met
elkaar onder het motto ‘work hard play hard’. Zij zijn ambitieus, willen dóór en zijn af en toe een
tikkeltje ongeduldig (net als wij).
• kortom; je krijgt de klanten die bij je passen! En dat is altijd nog gelukt. De passie voor het vak
is springlevend en aanstekelijk. Daarom willen we dat graag met je delen!
DUS
Bel even met Imke Segers als je interesse hebt en iets meer wil weten.
Imke is bereikbaar op 06 – 513 68465 of via imke@linkxhr.nl.

imke@linkxhr.nl

linkxhr.nl

