HR Adviseur - 20 uur per week
Werknemers zijn trots op Joannusmolen! Het bedrijf wordt ervaren als eerlijk, betrouwbaar en
respectvol. Het samen werken aan constante verbetering, innovaties en vernieuwing staat hoog
in het vaandel. Dit uit zich in een ambitieuze, bevlogen organisatie die staat te trappelen om te
groeien en zo grotere impact te hebben op actuele thema’s zoals duurzaamheid en een
gezondere lifestyle voor jong & oud.
Om de performance binnen Joannusmolen steeds verder te verbeteren is zij op zoek naar een
HR Adviseur. Kun jij niet wachten om jouw HR expertise in te zetten om een bijdrage te leveren
aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen? Ben je helemaal thuis in de actuele
wetgeving op het gebied van HR? Ben je een echte verbinder en heb je een duidelijke,
inspirerende visie én de daadkracht om die visie uit te voeren? Lees dan verder en neem contact
met ons op voor een kennismaking!
Wat ga je doen?
✓ Je houdt je bezig met het ontwikkelen van het HR-beleid en de uitvoering daarvan
✓ Verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en het bewaken van acties in het
kader van de Wet Verbetering Poortwachter
✓ Medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van (bestaande) HR instrumenten zoals
functiehuis, functieprofielen, performance management
✓ Advisering en ondersteuning bij W&S van nieuwe medewerkers
✓ Je hebt een adviserende rol richting het MT / Directie en je beantwoordt alle
voorkomende vragen op HR gebied
✓ Mede verantwoordelijk voor het opstellen van het Arbobeleid door onder andere
opvolging te geven aan de RI&E
✓ Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het organiseren
scholing en/of trainingen
✓ Het verzorgen van een correcte salaris- en personeelsadministratie rond in-, door- en
uitstroom
Wat vragen wij?
✓ Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding richting HRM of vergelijkbaar
✓ Je beschikt over een flinke dosis HR know-how en je bent goed op de hoogte van de
laatste relevante wet- en regelgeving
✓ Je bent integer en beschikt over zeer goede mondelinge- én schriftelijke
communicatieve vaardigheden
✓ Nauwkeurig werken zit in jouw DNA
✓ Je bent goed thuis in het werken met digitale systemen, zoals MS Office en
personeelsinformatiesystemen
Interesse?
Is deze functie echt iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we elkaar ontmoeten! Stuur dan
vandaag nog je CV met motivatiebrief, onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie
van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.

Ons bedrijf
Joannusmolen is een bedrijf met een sterke erfgoed in waardevolle biologische graanproducten en de
toepassingen van granen in babyvoeding, tussendoortjes en snacks. Al sinds het ontstaan hebben wij een
pioniersrol ingenomen, door bijvoorbeeld de eerste gecertificeerde biologische producent van Nederland
te zijn. Deze pioniersrol kenmerkt ons bedrijf en staat centraal in onze missie en bijdrage die wij willen
leveren aan de wereld: toegang tot gezonde en verantwoorde voeding voor jong en oud. En door continue
te pionieren en te innoveren hebben wij al prachtige stappen gemaakt in de ontwikkeling van
verantwoorde producten voor een steeds grotere groep consumenten in steeds meer delen van de wereld.
Ons team
Het team van Joannusmolen bestaat uit een groep van ongeveer 50 enthousiaste, diverse mensen die
allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan onze missie. Iedereen heeft haar unieke kwaliteiten en krijgt
de volledige ruimte om aan ondernemerschap, eigenaarschap, impact en vertrouwen te bouwen. Dit alles
zorgt onder andere voor een hoge mate van werkplezier bij Joannusmolen.

