Onze opdrachtgever, Isoprofs BV, is onderdeel van Essent. Zij zetten in op een energie
neutrale toekomst waarin we wonen en leven in huizen waar we geen of nauwelijks
energie nodig hebben om deze te verwarmen of te koelen. Door gebruik te maken van
intelligente ventilatiesystemen circuleert de lucht continu in de woningen en wordt deze
automatisch gefilterd en ververst. Isoprofs begeleidt particulieren, woningcorporaties,
bouwbedrijven of projectontwikkelaars om dit hoge niveau van energiezuinigheid en
intelligente systeemoplossingen te integreren in de betreffende locatie. Isoprofs ontzorgt vanuit de professionele isolatie expertise van A t/m Z. Zij bieden een, inmiddels
bewezen, verfrissend andere kijk op energiezuinigheid en duurzaam isoleren.
Met vestigingen in Meijel, Lokeren (B) en Almere realiseren zij een omzet van ca. tien
miljoen euro per jaar en tevreden klanten. Naast de professionele isolatieteam werken
zij met metselaars, voegers, stukadoors en timmermannen waarmee iedere bouwkundige oplossing ingevuld kan worden. Ze bieden maatwerk en bieden totaaloplossingen.
Voor de locatie in Meijel zoeken we een voor een periode van 3-6 maanden een

HR ADVISEUR A.I.

ENERGIEKE BOUWER CA. 24 – 32 UUR/WEEK

DE FUNCTIE
Je bent de schakel tussen directie en medewerkers. De medewerkers zijn verdeeld over de vestigingen
maar je werkt vooral voor en met de 70 collega’s en vanuit de standplaats Meijel. In deze solo-positie ben
je zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau werkzaam. Je ontwikkelt en implementeert zelf
HR-instrumenten die passen bij de professionaliseringsfase van de organisatie. Daarnaast kun je terugvallen op bestaande hulpmiddelen, met name voor recruitment. Alle HR-thema’s passeren je werkdag; van
werving, selectie en ziekteverzuimbeleid tot functioneren en beoordelen. Je begeleidt hierin de leidinggevenden en ondersteunt hen waar nodig en gewenst maar je fungeert zeker als aanjager en kartrekker.
Dossiervorming en personeelsadministratie zijn onder jouw bezielende leiding goed op orde. Je denkt
mee over de positie van HR in de organisatie en doet proactief voorstellen tot verbeteringen. Persoonlijk
inbreng is belangrijk, je staat voor iedereen klaar en communiceert helder over mogelijkheden en oplossingen. Gezien de groeifase van de organisatie is een stevige gesprekspartner gewenst die mee richting
aangeeft aan het HR-beleid.
JE PROFIEL
Je beschikt over Hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur richting P&O/P&A/MER. Aanvullende heb je
ca. 7-9 jaar werkervaring in een zelfstandige, verantwoordelijke HR-functie binnen een MKB-bedrijf,
bij voorkeur ook met dislocatie. Aanvullend heb je in de praktijkervaring met arbeidsrecht en het werken
met een cao. Je vertaalt de cao naar praktische uitvoering. Je staat je mannetje in de gesprekken als
sparringpartner van de directie en het leidinggevende team op locatie, maar ook geef je gevraagd en
ongevraagd advies aan de leidinggevenden in de HR-aangelegenheden waarmee je samen te maken
hebt. Je bent overtuigend, weet je standpunten goed te motiveren, je bent in staat om de beloningsstructuur vorm te geven, bent initiatiefrijk en beschikt over een gezonde ‘getting-things-done’
mentaliteit, je bent hulpvaardig, zelfstandig en flexibel. Vanwege de groeifase en het samengaan van
meerdere bedrijven binnen de paraplu van Essent zoeken we een interim-invulling voor deze positie.
HET AANBOD
Je komt te werken in een dynamische omgeving die naast het bekende moederbedrijf de eigen
piketpalen gaat slaan. Er is volop vrijheid om dit op professionele maar pragmatische wijze in te richten.
De vacature kan zowel op contractbasis als op zzp-basis worden ingevuld. Meer informatie over de organisatie kun je vinden via www.isoprofs.nl
JE SOLLICITATIE
LINK X HR begeleidt deze procedure. Graag ontvangen we je cv en motivatie via imke@linkxhr.nl. Wil
je eerst meer informatie? Imke Segers is hiervoor bereikbaar via 06 – 513 68 465. Je sollicitatie wordt
uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.
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