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Vacature: HR-adviseur
Ben jij een ervaren HR-adviseur die zich thuis voelt in een technische, professionele en tegelijk
informele omgeving te midden van mensen die ontwerpen, assembleren en internationaal verkopen,
dan is dit de baan voor jou!
Hukseflux, specialist in thermische sensoren en meetsystemen, groeit snel. De onderneming heeft nu
een schaal van 60 FTE en heeft behoefte aan een zelfstandige senior HR-adviseur.
Functieomschrijving
Als allround HR-professional adviseer je de directie en draag je actief bij aan het vormgeven van HRbeleid. Je geeft structuur aan de HR-processen, zorgt voor implementatie, neemt (deels) uitvoering op
je, en ondersteunt de teamleiders en directie in casuïstiek. Ook beantwoord je vragen van individuele
medewerkers. Hukseflux groeit, dus werving en selectie is een kerntaak.
De functie is voor 24-40 uur per week.
Kennis en ervaring
Jouw communicatieve vaardigheden zijn sterk, zowel mondeling als schriftelijk. Je functioneert op woniveau. Je hebt een goede kennis van arbeidsrecht- en regelgeving. Je bent resultaatgericht en
diplomatiek. Door jouw kennis en ervaring ben je in staat deze zelfstandige allround HR-functie
succesvol te vervullen. Er wordt in deze functie in het Nederlands gecommuniceerd.
Arbeidsvoorwaarden
We bieden je een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, met een prima salaris. Hukseflux biedt een
dynamische, inspirerende omgeving met een plezierige werksfeer.
Organisatie
Hukseflux Thermal Sensors uit Delft ontwerpt, assembleert, kalibreert en verkoopt sensoren en
meetsystemen. We zijn in ruim 20 jaar gegroeid naar een professioneel, technisch bedrijf met een
grote diversiteit aan medewerkers. Onze producten ondersteunen de energie-transitie en bewust
gebruik van energie. Vooral met onze sensoren voor het meten van zonnestraling, toegepast bij
analyses van zonne-energieparken, maken wij internationaal naam. Hukseflux is innovatief, legt de lat
hoog en is succesvol; het bedrijf is ingericht op groei.
Voor een indruk: bezoek Hukseflux op YouTube.
Reageer nu
Heb je interesse? Mail je CV met motivatie naar Kees VAN DEN BOS, via vacature@hukseflux.com onder
vermelding van ‘vacature HR-adviseur’. Solliciteren op deze vacature is mogelijk tot 19 december 2020.
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