
Functie
De afdeling P&O bestaat uit twee medewerkers 
(vacature en een parttime medewerker P&O). Je rapporteert aan 
de Financieel Manager. Als adviseur P&O ondersteun en adviseer 
je de organisatie met betrekking tot alle zaken op het gebied van 
personeel en organisatie. Je kunt hierbij denken aan 
werving & selectie, functioneringsgesprekken, door- en 
uitstroombeleid,  inzet social Return, samenwerking met uitzendbureaus, juridische vraag-
stukken, verzuimbeleid, opleiding & ontwikkeling, arbeidsomstandigheden & veiligheid, 
arbeidsvoorwaarden en toepassing CAO Hoveniers. Tevens denk je mee en ondersteun je in 
het hele bijbehorende administratieve (digitale) proces.
 
Pro�el
Wegens groei zoeken wij een no-nonsense collega die uitdagingen niet uit de weg gaat.  
Je staat stevig in je schoenen en je hebt inmiddels al grondige vakkennis en ervaring 
opgedaan (7-10 jaar)  in een vergelijkbare functie. Je staat tussen de mensen, het maakt jou 
niet uit of je met de directeur spart of met een onderhoudsmedewerker. Je weet door je 
heldere communicatie en sociale vaardigheden P&O voor iedereen toegankelijk te maken.

Je beschikt over:
- een afgeronde HBO opleiding, richting P&O/ HRM;
- je hebt a�niteit met de groensector;
- een visie en actuele kennis van de ontwikkelingen op het gebied van HR, relevante  
 wet- en regelgeving;
- het talent om op natuurlijke wijze draagvlak te creëren en zodoende mensen op de  
 werkvloer mee te krijgen in verandering en verbetering;
- goede sociale en contactuele eigenschappen die je niet alleen intern inzet  maar  
 ook richting samenwerkingspartners (bijv. uitzendbureaus, social return bureaus);
- humor en plezier in het vak;
- in bezit van een rijbewijs.

Aanbod
Salarisindicatie:  Afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Standplaats:   Voorhout
Dienstverband:  Geboden wordt een jaarcontract, met de mogelijkheid tot een vast  
   dienstverband. 
Werkweek:   Fulltime.
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Hoek Hoveniers
Hoek Hoveniers is al decennia lang – in 2018 bestaat de 
organisatie 75 jaar - een toonaangevend hoveniers- en 
groenvoorzieningsbedrijf met vestigingen in 
Voorhout (Zuid-Holland) en Ursem (Noord-Holland).  
Ons bedrijf kent een gezonde groei en staat voor een open 
cultuur en een goede werksfeer. 

Met een vast team van 80 mensen en een grote �exibele arbeidspool realiseren en 
onderhouden wij vanuit passie, expertise en ervaring bijzondere projecten op het gebied 
van boomverzorging, landschapsontwikkeling, openbaar groen, sport & recreatie, groen in 
de werk- en zorgomgeving en particuliere tuinaanleg. Innovatie, duurzame toekomst, 
co-creatie en maatschappelijke betrokkenheid zijn daarbij kernwaarden in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Op die wijze draagt Hoek Hoveniers vol overtuiging bij aan een duurzame 
en vitale leefomgeving.

Solliciteer nu!
Zie jij jezelf als P&O adviseur bij Hoek? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar 
personeelszaken@hoekhoveniers.nl t.a.v. Sacha van Rooden. Voor nadere informatie kun je 
naar dit adres mailen of bellen met 0252 210256. Acquisitie op basis van deze vacature 
wordt niet op prijs gesteld.
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