
 
 
 

 
 

SFS Group the Netherlands wil verder professionaliseren en zoekt een gedreven HR-adviseur! 
 

Vind jij het leuk om aan de slag te gaan met het verder professionaliseren van onze HR activiteiten? 
Heb jij de natuurlijke flair, vakkennis en weet jij hoe je de strategie en onze kernwaarden kunt 
integreren in het HR beleid? Lees dan snel verder! 
 
HR bij Guardian 
Binnen SFS Group the Netherlands zijn wij op zoek naar een HR Adviseur die net dat stapje extra weet te 
zetten. Als HR Adviseur werk je nauw samen met de medewerkers en management en voorzie je ieder 
van hun van gedegen advies en feedback over alle relevante HR-onderwerpen.  
 
Met een proactieve houding en de juiste handvaten weet jij onze leidinggevenden te ondersteunen en 
coachen. Je gaat aan de slag met het herzien van functieprofielen, bent de proces coördinator van 
recruitment en medeverantwoordelijk voor een goede onboarding. Uiteraard ga je ook aan de slag met 
alle overige werkzaamheden die betrekking hebben tot de in-, door- en uitstroom.  
 
Jij weet als geen ander de puntjes op de i te zetten en alle touwtjes aan elkaar vast te knopen. Je neemt 
verantwoordelijkheid maar bent ook in staat om medewerkers en leidinggevenden te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden. Als HR adviseur bij SFS mag je mee bouwen aan de structuur, strategie en visie 
en blijft employer branding geen onbesproken onderwerp.  
 
Team 
HR ben (en doe) je niet alleen. Je krijgt administratieve ondersteuning, maar jij bent de kartrekker van de 
HR afdeling. In deze rol rapporteer je rechtstreeks aan de Managing Director. Als HR Adviseur sta je 
midden in een dynamische organisatie, zijn de MT-leden jouw sparringpartners en zal geen dag hetzelfde 
zijn.  
 
Wij vragen  

o hbo werk- en denkniveau; 
o Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie; 
o Jij hebt kennis van alle relevante wet- en regelgeving; 
o Vloeiend in Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk; 
o Beschikbaar voor 16-24 uur per week verdeeld over 3 dagen. 

 
Wij bieden  

 Een salaris dat past bij de functie, opleiding en ervaring; 
 Een zelfstandige en uitdagende functie in een internationale en dynamische onderneming; 

 Ruimte voor nieuwe initiatieven en verbetermogelijkheden; 
 Wekelijks vers fruit op kantoor; 

 Financiële bijdrage om te fitnessen; 
 Leaseplan voor een nieuwe (e-)bike; 

 Veel leuke uitjes met de Personeelsvereniging; 
 Een fijne werksfeer in een team van gedreven en enthousiaste collega's.  

 



Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je CV met sollicitatiebrief 
naar Lucas Borsboom, emailadres: lucas@guardian.nl. Heb je vragen? Dan kun je Lucas ook bellen. 
 
Kantooradres SFS Group the Netherlands: 
SFS Group the Netherlands 
Grasbeemd 14 
5705 DG Helmond 
Tel: 0492 597400 
www: bnl.sfs.com 
www: guardian.nl 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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