Venture Group is de holdingmaatschappij van een veelzijdige groep bedrijven. Van ondergrondse
containers bij VConsyst tot juridisch advies bij VD&P en de maatwerkspecialist in zachte raamdecoratie
bij Vadain. Bij Venture Group vind je een ondernemende cultuur en een team dat een succes wil maken
van elke uitdaging.
De laatste jaren zijn we meer en meer gaan inzetten om binnen meerdere van onze bedrijven een
lerende organisatie te creëren. Een omgeving waarin medewerkers worden uitgedaagd hun talenten te
ontwikkelen, hun passie in te zetten en waarin iedereen bij mag dragen aan de missie van de
organisaties. De komende jaren zetten we nog meer in op leiderschap en persoonlijke ontwikkeling.

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct twee:
Junior HR adviseurs (24 tot 32 uur per week)
Het huidige HR team bestaat uit twee HR adviseurs en twee HR functionarissen. Als junior adviseur
versterk jij één van beide mogelijkheden:
Vadain (24-32 uur)
VConsyst, VD&P, Venture Group (24-32 uur)
Ons team
Plezier hebben in- en energie halen uit het werk staat bij ons voorop. Je krijgt (HR) collega’s die hard
werken, collegiaal en sociaal zijn. Er is ruimte voor eigen inbreng en geen dag zonder lach!
Dit wordt jouw baan
In deze nieuwe functie sta je als junior HR adviseur midden in de organisatie en ondersteun je de
huidige HR adviseurs op zowel operationeel als tactisch gebied waarbij je de HR processen zo goed
mogelijk laat verlopen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van ons
beleid met betrekking tot onze drie speerpunten:
• leren & ontwikkelen
• duurzame inzetbaarheid
• binden en boeien van medewerkers
Je geeft handen en voeten aan bijvoorbeeld het werving en selectietraject, onboarding programma en
opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Je vindt het een uitdaging om mee te bouwen aan een
vitale en gezonde bedrijfscultuur.
Dit ben jij
Je bent leergierig ingesteld en wil je graag verder ontwikkelen. Het omzetten van beleid in praktische
tools vind je een uitdaging waarbij je proactief en resultaatgericht werkt. Door je flexibele houding
denk je in oplossingen en kansen. Je bent communicatief sterk en het schrijven van teksten in heldere
en begrijpelijke taal gaat je makkelijk af.
Dit breng je mee
• Je beschikt over hbo werk- en denkniveau met afgeronde hbo-opleiding Human Resource
Management;
• Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een soortgelijke functie en je bent toe aan je 2e stap als
HR adviseur;
• Ervaring in een productieomgeving is een pré;
• Je bent 24 – 32 per week beschikbaar.
Dit krijg je van ons
Wij bieden een uitdagende functie met groeipotentieel in een succesvolle lerende organisatie waar
collegialiteit hoog in het vaandel staat. Het salaris wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Ook
vinden wij het belangrijk dat je blijft ontwikkelen en leren. Daarnaast bieden wij de volgende
arbeidsvoorwaarden aan:
• De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken

•
•
•

Fietsleaseplan
Af en toe een dagje vrij? Geen probleem, wij bieden 27 vakantiedagen (op fulltime basis) aan;
Een pensioenregeling voor als je later oud bent (ondergebracht bij Nationale Nederlanden);

Ben jij die enthousiaste, gedreven en energieke HR topper, die het ziet zitten om ons enthousiaste
team te komen versterken? #danzoekenwijjou!
Solliciteer door je motivatiebrief met CV te mailen naar solliciteren@venture-group.nl . Voor vragen en
of aanvullende informatie kun je contact opnemen met één van onze HR adviseurs, Yolanda Dam
(Vconsyst), tel 06 516 005 85 of Jeanet Kroek (Vadain), tel 06 292 489 67.

