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Vacature HR Business Partner 
 
Onze opdrachtgever 
Als HR Business Partner ga je aan de slag bij een logistieke consultant die none-stop oplossingen 
biedt waarbij mensen en bedrijven verbonden worden buiten nationale en regionale grenzen. Onze 
opdrachtgever is één van de grootste internationale logistieke organisaties ter wereld met meerdere 
vestigingen verspreid over heel Nederland. 
 
Standplaatsen 
Schiphol-Rijk 
 
Salaris 
Salaris nader overeen te komen afhankelijk van kennis en ervaring. 
  
Onze ideale kandidaat 

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van HRM en hebt ruim 3 jaar ervaring in een 
vergelijkbare functie; 

• Je hebt ervaring met conflicten, verzuim en het verder opzetten en meedenken van nieuwe HR-
instrumenten; 

• Je bent up-to-date met de wet- en regelgeving; 

• Je hebt sterke ervaring met MS Office, met name Word en Excel; 

• Je beschikt over sterke communicatie- en adviesvaardigheden; 

• Het is een pré wanneer je praktijkkennis hebt van ASAF Profit; 

• Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week. 
 
Wat hebben wij jou als HR Business Partner te bieden 

• 25 vakantiedagen inclusief 8% vakantietoeslag;  

• Een pensioenregeling;  

• Een jaarlijkse bonus, afhankelijk van de bedrijfsresultaten; 

• Een uitdagende functie binnen een internationale werkomgeving; 

• 100% vergoeding van woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer reist! Toch met auto of 
motor? Kies dan voor een woon-werkverkeervergoeding; 

• Voldoende ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden middels opleidingen; 

• Een modern kantoor op een toplocatie met open werkplekken en goede voorzieningen; 

• Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 
 
Jouw nieuwe werkomgeving 
Als HR Business Partner ben je vanuit HR een stevige gesprekspartner voor het (lokale) management 
met een hands-on mentaliteit en geef je gevraagd en ongevraagd advies over HR-gerelateerde 
aangelegenheden. Je weet het HR-beleid op een praktische wijze uit te dragen en de business 
proactief te ondersteunen. Je hebt een open en integere werkhouding welke gericht is op 
samenwerking. 
 
Op administratief vlak ben je verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van mutaties in het 
personeelsinformatiesysteem (AFAS) en adequate dossiervorming, evenals schriftelijke bevestigingen 
van mutaties en het maken van gespreksverslagen. 
 
Je bent op de hoogte van veranderingen in de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en ontwikkelingen 
binnen het werkveld. Daarnaast heb je een actieve rol in het gezamenlijk verder ontwikkelen van het 
personeelsbeleid en bijbehorende personeelsinstrumenten. 
 
Reageer direct! 
Ben je enthousiast geworden over de functie HR Business Partner? Graag ontvangen we je 
motivatiebrief en cv. Je kunt deze sturen naar solliciteren@status-pro.nl. Voor meer informatie kun je 
bellen naar Zane Drijsen, bereikbaar op 0172-334011. 


