
 

HRM Adviseur 

 

24 uur per week, standplaats Rijen 

 

Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten 

Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee 

zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet.  

We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met 

een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 100 enthousiaste collega’s. 

Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. 

Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en 

de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. 

We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en 

leefbare wijken. 

Toekomstgericht  

Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, 

en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een 

veranderingsproces. Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders 

werken wij aan onze maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat 

betekent ook dat we op een andere manier gaan werken: effectiever, efficiënter en 

eenvoudiger, zodat er meer financiële middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke 

doeleinden. Om dit te bereiken, werken wij in multidisciplinaire resultaatverantwoordelijke  

teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, 

verbinden en ondernemen. Wij hechten hierbij een groot belang aan communicatie en 

samenwerking.  

HRM team 

Als HRM Adviseur maak je onderdeel uit van een vast HR team van 3 personen. Dit team 

wordt aangestuurd door de Manager Finance en Support. 

Wat ga je doen? 
Je ontwikkelt HRM –beleid en adviseert de organisatie bij de implementatie en je maakt 

daarvoor gebruik van aanverwante personeelsinstrumenten. Je verzorgt de marktkennis op 

het gebied van HRM en vertaalt dit naar ontwikkeling voor medewerker en de organisatie. 

Realiseert mede het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en ondersteunt bij het opstellen 

en implementeren van ontwikkelprogramma’s en bewaakt de voortgang. Je adviseert over 

arbeid juridische zaken, over arbeidfsvoorwaarden, over (leiderschaps)ontwikkeling en de 

invulling van het functie- en loongebouw. Daarnaast adviseer je over en bewaak je de 

uitvoering en toepassing van het Go Grow Ontwikkelspel, de nieuwe manier van beoordelen. 

Je begeleidt werving en selectieprocessen, reintegratietrajecten en de verzuimbegeleiding. 



Je fungeert als vraagbaak betreffende personele beleidszaken. Je stelt het sociaal 

jaarverslag op. Je bent verantwoordelijk voor een actueel en betrouwbaar 

personeelsinformatiesysteem en het personeelsbeheer. Je vervangt en ondersteunt collega’s 

en signaleert verbeterpunten. 

Tot slot draag je in algemeen zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het 

optimaliseren van integrale processen. Je vervangt en ondersteunt collega’s en signaleert 

verbeterpunten. 

De perfecte collega 

Natuurlijk zijn wij op zoek naar de perfecte collega! We verwachten daarom een CV en 

motivatiebrief waaruit blijkt dat jij de perfecte kandidaat bent om ons team te komen 

versterken. Je beschikt over de juiste vaardigheden om intensief samen te werken en onze 

dienstverlening optimaal te ondersteunen en uit te dragen.    

Wat verwachten wij van je? 

 HBO werk- en denkniveau, gediplomeerd in de richting personeel en arbeid 

 Minimaal 2 jaar vergelijkbare werkervaring 

 Kennis van arbeidsrecht, personeelsbeleid en HR-instrumenten 

 Samenwerken, proactief, professioneel 

 Overtuigen en beïnvloeden, collegiaal, doelgericht, daadkrachtig, durf en lef 

 Kennis van You Force van Raet is een pré 

Het uitdragen van onze kernwaarden ‘Verbindend en Ondernemend ’ zijn onlosmakelijk 

verbonden met de functie. 

Je bent werkzaam vanuit standplaats Rijen. Je wordt ingeschaald volgens de CAO 

Woondiensten in schaal J (€ 3.486,- tot € 4.709,-). 

Meer weten?  

Stel je vragen gerust aan: 

 Eveline Kienhuis, Adviseur HRM : 088 031 34 10  

Solliciteren en reactietermijn  

Herken jij je in dit profiel? En ben je opzoek naar een organisatie waarin SAMENWERKEN 

met hoofdletters geschreven wordt?  Stuur dan uiterlijk 10 april 2019 je reactie naar: 

vacature@leystromen.nl.  

 Eerste sollicitatieronde: week 16 (maandag 15 april 2019) 

 De tweede gespreksronde: week 16 (donderdag 18 april 2019)  

 Een Belbin-teamrollentest maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 
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