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Allround HR Adviseur (m/v) gezocht
Wij zoeken een energieke HR Adviseur, die vooruitstrevend is in het HR-vakgebied en die 
graag in een producti eomgeving bij een familiebedrijf wil werken. 

Wie zijn wij
Elastolith is een zelfstandig familiebedrijf met circa 70 medewerkers. Sinds 1982 
produceren wij een uniek steenstripsysteem. De producten worden volledig intern 
geproduceerd en internati onaal aangeboden in de professionele markt en de doe-het-zelf 
markt (onder de naam Elabrick). De kracht van ons bedrijf is het op projectspecifi cati e  
produceren van kwalitati ef hoogwaardige en duurzame producten. De steenstrip 
wordt veelvuldig toegepast als eindafwerking van gevelisolati esystemen en prefab 
gevelelementen. 

Wij zijn op zoek naar
Een allround HR Adviseur voor ons producti ebedrijf. Naast operati onele acti viteiten is 
er ook behoeft e aan tacti sch en strategisch advies. Je bent in staat om verander- en 
verbetertrajecten te begeleiden en collega’s in beweging te krijgen. Naast deze taken ga je 
je ook bezig houden met (HR) projecten, deze onderzoek je en vat je samen in een compact 
voorstel. Uiteraard ben je daarna nauw betrokken bij de implementati e en begeleiding van 
de daar uit voortkomende HR plannen. 

Jouw taken en verantwoordelijkheden

• Verzuimbegeleiding, re-integrati e en het onderhouden van de contacten met de 
arbodienst;

• Onderzoeken en uitwerken van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en contracten;
• Administrati eve werkzaamheden, zoals personeels-, verlof-, verzuim- en 

salarisadministrati e in het HRM & Salarisadministrati e soft warepakket van BCS Online. 
Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling administrati e;

• Begeleiden van in-, door- en uitstroom en bijzondere gelegenheden van medewerkers;
• Verander- en verbetertrajecten met medewerkers initi ëren en begeleiden;
• Adviseren en informeren van medewerkers en de PVT, bijvoorbeeld over de 

toepassing van arbeidsvoorwaarden, pensioen, opleidingen/trainingen en persoonlijke 
ontwikkeling en vraagstukken;

• Adviseren en initi ëren van (verbeter)projecten op HR-gebied.

Wat neem jij mee

• Een afgeronde Hbo-opleiding HRM;
• Minimaal 5 jaar ervaring als HR Adviseur, bij een producti ebedrijf is een pre;
• Actuele kennis van wet- en regelgeving op HR-gebied en deze in de prakti jk kunnen 

brengen; 
• Kennis van processen op arbeidsvoorwaardelijk- en personeelsbeleid;

• Je bent een goede gesprekspartner, teamspeler en een overtuigende 
verbinder;

• Je bent een pragmati sch ingestelde adviseur en je werkt gestructureerd 
en punctueel;

• Je hebt ervaring met het begeleiden en coachen van medewerkers;
• Ervaring met Microsoft  Offi  ce en HR-soft ware pakkett en. 

Wat bieden wij

De voordelen van werken bij een familiebedrijf: korte communicati elijnen, 
een informele werksfeer en een no-nonsense organisati ecultuur, daarnaast 
mag je rekenen op:

• Een uitdagende en afwisselende functi e met verantwoordelijkheid;
• Een specialisti sch en groeiend familiebedrijf;
• Een uitdagende baan voor 24-32 uur per week; 
• Een goed marktconform salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een jaarcontract en bij tevredenheid van beide kanten, wordt het 

omgezet naar een vast contract.

Spreekt dit je aan? Reageer en we leren je graag kennen! Je kunt contact 
opnemen met Tom Wielens of solliciteer direct en stuur je reacti e naar 
t.wielens@elastolith.nl.


