
VACATURE:
P&O-ADVISEUR

HuneBouw is een 

vooruitstrevend en ambitieus 

familiebedrijf. Een bouwbedrijf 

waar mensen elkaar 

persoonlijk kennen. De aanpak 

is dat vanuit de regionale 

betrokkenheid er heel diverse 

klussen worden aangenomen. 

Kwaliteit en klantgerichtheid 

staan daarbij voorop.

Graag zetten de medewerkers 

zich in om het bedrijf steeds 

toekomstbestendiger te 

maken. 

De klussen variëren van klein 

tot groot en zijn heel divers, 

waardoor de werknemers 

steeds voor interessante 

uitdagingen komen te staan 

die bij hun talenten passen. 

Doorgroeimogelijkheden zijn 

daarom volop mogelijk. De 

groei en kracht van het bedrijf 

zijn mede te danken aan de 

werknemers.  Zo werken we 

graag!

HuneBouw B.V. 

Stephensonstraat 3 

Postbus 170 

7900 AD Hoogeveen 

Telefoon: 0528 22 70 70

www.hunebouw.nl 

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid en 

personeelsadministratie. Je stelt arbeidsovereenkomsten op en verzorgt 

formele correspondentie. Daarnaast zie je toe op een juiste toepassing van de 

cao.  Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning aan het 

management en daarnaast fungeer je als vraagbaak voor onze medewerkers. 

Je houdt personeelsdossiers up-to-date, verzorgt 

ziekte- en verzuimbegeleiding, bewaakt opleidingsplannen en coördineert 

opleidingen.

Wat heb je in huis?

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt enige ervaring in 

administratieve HR werkzaamheden. Als P&O-adviseur is het bijzonder 

belangrijk dat je integer en communicatief vaardig bent en dat je accuraat 

werkt. De functie vraagt een positief-kritische en scherpzinnige instelling. 

Wat kun je van ons verwachten?

Wij bieden je een goed ingerichte werkplek met aandacht voor duurzame 

inzetbaarheid. Daarnaast vind je bij ons een collegiale 

werksfeer en ga je aan de slag met gevarieerde werkzaamheden.

Wil je meer weten of ben je geïnteresseerd?

Ben je na het lezen van deze vacature enthousiast geworden, maar heb je nog 

vragen? Neem dan telefonisch contact op met Angelique Deuten via 

0528-227088. Jouw cv en motivatie zien wij graag tegemoet via de mail op 

solliciteren@hunebouw.nl of per post aan HuneBouw, t.a.v. P&O, Postbus 170, 

7900 AD Hoogeveen.

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

Wij zoeken een tijdelijke P&O-adviseur voor 20-24 uur per 
week, ter vervanging van onze huidige P&O-adviseur die met 

zwangerschapsverlof zal gaan. Het betreft een 
vacature voor de periode eind februari 2020 tot 

medio oktober 2020.


