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Functieomschrijving 
 
Ter uitbreiding van ons HR team zijn wij op zoek naar een ondernemende en resultaatgerichte HR 
medewerker. Als HR medewerker ben je medeverantwoordelijk voor het werving en selectieproces. 
Je richt je op een effectieve inzet van wervingsactiviteiten waarbij je doorlopend op zoek bent naar 
nieuwe innovatieve en creatieve manieren om je doelgroep te bereiken. Arbeidsmarktcommunicatie 
vind je leuk! Daarnaast draag je zorg voor een soepel verloop van alle HR processen binnen adVee en 
werk je actief samen met de  verantwoordelijke  leden voor HR binnen de maatschap. Je bent actief 
betrokken bij een aantal HR-gerelateerde projecten. Je hebt een moderne visie op het vak van HR. 
Jouw doel is om de HR afdeling binnen adVee de juiste meerwaarde te geven door continuïteit in de 
dienstverlening te bieden. Het betreft een rol waarbinnen een grote mate van zelfstandigheid wordt 
verwacht en pro activiteit wordt gewaardeerd. 
 
Kerntaken 

 Het proactief zoeken naar geschikte kandidaten; 

  Je coördineert werving en selectie, houdt onze (digitale) administratie up-to-date; 

 Het ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden bij de toepassing van het HR beleid 
en HR vraagstukken; 

 Je voert de personeels- en verzuimadministratie in het HR systeem, stelt contracten op, 
maakt rapportages en bent voor medewerkers het eerste aanspreekpunt. 

 Verwerkt, verifieert en onderhoudt documentatie op het gebied van personeelszaken en 
procedures, zoals wervingsprocedures, trainingsprogramma's, evaluatieprocedures, etc. 

 Registreert individuele werknemersgegevens, zoals adressen, salarissen, ziekte, 
functioneringsverslagen van leidinggevenden, etc. 

 Geeft adviezen over aanstellingen van personeel. 

 Beantwoordt vragen en licht HR-beleid en -procedures toe naar werknemers en sollicitanten. 

 Kent onze cao en weet deze toe te passen binnen het HR beleid.  

 Bereidt managementverslagen voor omtrent HR-kwesties. 

 
Competenties, kennis en vaardigheden: 
Jouw profiel? Jij bent een vakkundige HR medewerker die zeer accuraat werkt, nauwgezet is en 
initiatief toont in de verdere modernisering van de afdeling HR. Je hebt HR ervaring op 



 

 

bovengenoemde gebieden. Verder ben je in staat om ideeën en initiatieven van de maatschap leden  
door te vertalen naar concrete acties. 
Verder: 

 Heb jij een afgeronde HBO opleiding in de richting van HR of P&O; 

 Kun jij analytisch, gestructureerd en zelfstandig werken; 

 Heb jij commercieel inzicht en ben je scherp, initiërend, 
samenwerkend en heb ervaring met het inzetten van social 
media; 

 Ben jij creatief in het schrijven van teksten; 

 Heb jij uitstekende communicatieve vaardigheden en beheers 
je de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 
Bedrijfsprofiel 
Waar ga je werken?  
Je gaat werken voor AdVee Dierenartsen. AdVee is gevestigd in Heeswijk-Dinther, Veghel, Erp en 
Ysselsteyn. Daarnaast hebben wij een vestiging in België en Duitsland. Wat is de ambitie van AdVee: 
AdVee zet V(ee) centraal In de naam AdVee staat de letter V centraal, net als in onze praktijk. Bij 
AdVee Dierenartsen draait alles om het vee, de veehouder en goede veterinaire zorg en advies. Zo 
werken we elke dag aan een gezonde toekomst van onze klanten door onafhankelijke zorg en advies. 
Daarnaast staat de V in het logo ook symbool voor de wijzer van een kompas. Richting gevend; dat 
willen wij ook graag zijn met onze adviezen voor veehouders. Hen helpen om beter te worden. 
Samen staan we voor gezond boeren.  
 
Wat wij bieden: 
Een plezierige, open en informele sfeer 
Je krijgt snel eigen verantwoordelijkheid 
Inspirerende, slimme en enthousiaste collega’s 
Ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
Uitstekende salaris en arbeidsvoorwaarden 
Een team van alle leeftijden met passie voor hun vak  
 
Informatie en sollicitatie 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Max Nuyens, tel. 0413-292929. 
Jouw schriftelijke sollicitatie kun je richten aan AdVee Dierenartsen, t.a.v. Max Nuyens, Laag Beugt 
2b, 5473 KB Heeswijk-Dinther. 

 


