
 

HR Expert (M/V) - 40 uur per week  
Ben jij een talent op het gebied van Human Resources? Ben jij nauwkeurig en heb je altijd alles op orde? Hou je van een 
omgeving waar verandering een constante is? Dan hebben wij de ideale baan voor jou! We zijn opzoek naar een HR Expert om 
ons administratieve team te versterken.  
 
Wat ga je doen als HR Expert?  
Als HR Expert ben je (mede)verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het HR-beleid en je een sparringpartner voor managers 
en medewerkers in de organisatie. Je draagt het HR beleid in de business en borgt voortdurende invulling van goed werkgeverschap.  
 

 Je voorziet leidinggevenden gevraagd en ongevraagd van advies over HR thema’s in de volle breedte.  
 Je pakt concrete HR vraagstukken op waarbij je problemen analyseert en oplossingen biedt. Of het nu gaat om individuele cases 

(functioneren, verzuim, talentontwikkeling of ontslag), afdelingsvragen (teamdynamiek, kwaliteit en samenstelling) of strategische 
HR onderwerpen (bv. strategische personeelsplanning of organisatie ontwikkeling).  

 Je bent in staat complexe HR vraagstukken op te pakken en effectief te sturen naar resultaat.  
 Onderhoud je contacten met werving- en selectiebureaus, vacaturesites en sollicitanten;  
 Daarnaast stel je arbeidsovereenkomsten op en bewaak je termijnen;  
 Faciliteer je gesprekken en voer je taken uit volgens het verzuimbeleid;  

 
Wat zijn je kwaliteiten?  

 Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur HRM/rechten of gelijkwaardig;  
 Werkt op een gestructureerde en nauwkeurige werkwijze;  
 Oog voor detail en behoudt overzicht in dynamische omgeving;  
 Juist gevoel voor verhoudingen en weet anderen te adviseren en overtuigen;  
 Hands-on mentaliteit en analytisch sterk;  
 Representatief, pragmatisch, pro-actief, empathisch sterk, flexibel;  
 Stressbestendig;  
 Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in woord als schrift;  

 
Wie zijn wij?  
Groen Agro Control is een snel groeiende organisatie met onder andere laboratoria in Nederland en Peru. De werkzaamheden van Groen Agro 
Control zijn gegroepeerd rond twee centrale thema’s: (1) optimale productie en kwaliteit en (2) optimale voedselveiligheid. De missie van 
Groen Agro Control is om met onze expertise onze klanten optimaal te laten presteren. Onze drijfveren zijn zaken te begrijpen, te structureren 
en resultaten te behalen.  
 
Wat bieden wij jou:  

 Een prima salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring;  
 Een werkplek bij een dynamisch laboratorium;  
 Een werkweek die geen dag hetzelfde zal zijn;  

 
Heb je belangstelling voor deze functie dan nodigen wij je uit om te solliciteren via personeelszaken@agrocontrol.nl  
Je kunt jouw sollicitatie richten aan:  

Delft Research Group  
T.a.v. Jolanda Ditz  
Postbus 549  
2600 AM Delft 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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