
VACATURE
HR-adviseur (20-28 uur)

voor Aannemersbedrijf Haafkes

Wat ga je doen?
Als HR-adviseur houd jij je bezig met alle voorkomende operationele HR-activiteiten. Daarnaast ondersteun je 

leidinggevenden bij HR-vraagstukken. Je krijgt hierbij alle mogelijkheden om de HR-processen en het HR-beleid naar 

een hoger niveau te tillen. Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers en het binden en boeien van 

bestaande medewerkers zijn belangrijke pijlers. Je adviseert het management met betrekking tot HR-zaken en je 

werkt veel samen met de vestigingsdirecteuren in Goor en Deventer. 

www.haafkes.nl

Haafkes is een moderne en professionele utiliteitsbouwer die, vanuit Goor en Deventer met ongeveer 100 eigen 

vaklieden, aan complexe en afwisselende projecten werkt. Wij bedienen de veelal professionele, zakelijke klanten 

vaak langjarig, zowel bij grotere bouwprojecten als met onderhoud & service. 

Haafkes onderscheidt zich al bijna 100 jaar door een betrokken en informele bedrijfscultuur. Voor enthousiaste 

kandidaten is dit dé mogelijkheid om deel uit te maken van een professioneel familiebedrijf, waar aandacht is voor de 

medewerkers en hun ontwikkeling. Er heerst een gemoedelijke sfeer, er zijn korte lijnen en naast hard werken is er 

veel ruimte voor teambuilding en gezelligheid.

Bedrijfsprofiel

Wat zoeken wij in een HR-adviseur?
Je hebt:

•	 een afgeronde HBO-opleiding richting HRM

•	 minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie

•	 uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden

•	 een nuchtere kijk op de wereld en een praktische instelling

Uiteraard een goed salaris conform de cao Bouwnijverheid UTA. Verder heeft Haafkes alles geregeld zodat jij jouw 

functie succesvol kunt uitvoeren.

Herken	jij	jezelf	in	bovenstaand	profiel?	Reageer	dan	snel	en	mail	je	motivatie	én	CV	naar	werkenbij@haafkes.nl.

Heb	je	vragen?	Neem	gerust	contact	op	met	Mireille	Wiggers	(HR-adviseur)	op	06	28	36	20	55.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

Wat biedt Aannemersbedrijf Haafkes?

Ben	jij	op	zoek	naar	een	uitdagende	HR-functie	én	heb	je	affiniteit	met	de	bouw?	Voor	een	enthousiaste	HR-adviseur	

ligt	bij	Aannemersbedrijf	Haafkes	(standplaats	Goor)	de	ultieme	kans!

Welke eigenschappen maken jou de ideale kandidaat?
Je bent:

•	 organisatorisch; je werkt coördinerend en gestructureerd

•	 empatisch; je kunt je inleven in een ander en houdt rekening met gevoelens en behoeften van anderen, zonder te 

veel emotioneel betrokken te raken

•	 integer; je oefent je functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van de verantwoordelijkheden en de 

geldende regels

•	 proactief; je kunt goed anticiperen op situaties, je neemt initiatief en je kunt goed vooruitzien

•	 accuraat; je probeert fouten te voorkomen en ziet erop toe dat taken grondig geordend en zorgvuldig uitgevoerd 

worden

•	 betrokken; je voelt je verbonden met de organisatie waarvoor je werkt en het werk dat je doet


