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Loo van Eck leert mensen beter schrijven en spreken.  

Dat doen we al ruim 30 jaar. Met 60 mensen die allemaal gek zijn van communicatie en taal. 

 

Onze mensen maken het verschil.  

Wij geloven allemaal dat iedereen recht heeft op heldere taal. En we houden van hard werken. 

Natuurlijk afgewisseld met gezellige uitjes. Werken gaat dan ook beter als je samen plezier hebt! 

 

En ontwikkelingen gaan razendsnel bij LVE. 

Zelfsturing is voor ons een must om snel op veranderingen in te kunnen spelen. Wij verwachten van 

iedereen dat ze een eigen koers durven varen.  

 

Dat vraagt nogal wat van onze mensen. 

Daarom zijn wij op zoek naar een:  

HR professional / adviseur 

 

die stevig in zijn of haar schoenen staat. Graag meedenkt over slimme HR oplossingen. En blij wordt 
van het oplossen van acute HR-vragen.  
 

Wat ga je precies doen als HR adviseur? 

 Je adviseert en ondersteunt bij werving en selectie. 

 Je adviseert en ondersteunt bij ontslag. 

 Je adviseert en ondersteunt bij verzuim en re-integratie. 

 Je adviseert de directie over HR beleid.   

 Je bewaakt het HR beleid. En de personeelskosten.  

 Je pakt samen met je collega’s nieuwe HR projecten op.  
 

Een snapshot van je werkdag als HR adviseur. 

Je komt Joyce tegen op de gang. Ze wil graag weten hoe het gaat met de selectie van kandidaten 

voor nieuwe trainers. Je pakt je laptop erbij. En je laat haar de pitches van de leukste kandidaten 

zien. Ze komen volgende week om kennis te maken. Na de lunch zit je om tafel met je collega van 

Marketing. Jullie kijken samen welke acties jullie doen om nieuwe collega’s te vinden. Maar je hebt 

zo eerst samen met Daniëlle een afspraak met een zieke collega. Jullie gaan een plan maken, zodat 

hij stap voor stap zijn werk weer op kan pakken. Gisteren heb je alvast de personeelskosten met de 

prognose vergeleken. Je bespreekt de bijzonderheden straks nog met Daniëlle. Jullie praten elkaar 

ook nog bij over het project ‘Binden en boeien’. Samen met nog een paar collega’s. Jouw rol: hoe 

passen we onze HR instrumenten hierop aan.  
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Wanneer willen we jou als collega? 
 Je hebt je hbo-studie in de richting van HRM succesvol afgerond. 

 Je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring als HR professional (in de zakelijke dienstverlening). 

 Je bent en blijft graag op de hoogte van de laatste arbeidswetgeving. 

 Je weet wat de werkkostenregeling inhoudt. En wat dit betekent voor arbeidsvoorwaarden.  

 Je bent enthousiast, integer en overtuigend. En verplaatst je makkelijk in een ander. 

 Je bent analytisch, kritisch en snel. En verliest de cijfers niet uit het oog. 
 

Pas je bij ons?  
Dan ben je ondernemend en dop je jouw eigen boontjes. Je bent niet bang voor dynamiek en 
verandering. We zijn een bedrijf met nauwelijks regels en toezicht. Iedereen die bij ons werkt, heeft 
veel vrijheid en dus ook veel verantwoordelijkheid. En dat gaat prima, als we hetzelfde denken over 
klanten: die moeten tevreden zijn. En als we hetzelfde denken over je werk: je gaat voor perfectie! 
 

Wat bieden wij?  

 Een dynamische werkomgeving.  

 Een 24- of 32-urige werkweek.  

 Een salaris dat past bij je ervaring. Het maximumsalaris is € 3.500,-. 

 Een bonusregeling. 

 30 vakantiedagen op basis van 40 uur.  

 Een laptop en mobiele telefoon van de zaak.  
 

Durf jij de uitdaging aan?  

Dan horen we graag uiterlijk 10 oktober van je. Mail je sollicitatie (cv en motivatiebrief) naar 
eveline@lve.nl.  
 

Meer weten?  

Bel gerust met Eveline van de Heg: (0318) 69 69 00. Of surf naar www.lve.nl.  
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