
 

 

 
Interim allround HR Adviseur  
(vervanging wegens zwangerschapsverlof 28 oktober 2019 – 27 maart 2020) 
 
 
Per 28 oktober 2019 zijn wij op zoek naar een interim allround HR Adviseur (0,8 FTE) met 
ervaring in een productieomgeving die in staat is in korte tijd de werkzaamheden zich eigen 
te maken zodat de ontwikkeling van onze fabrieksorganisatie door kan gaan. Samen met het 
HR team voor de fabriek (HR Business Partner en HR Assistent) ondersteun, begeleid en 
adviseer je het (midden) management en medewerkers bij HR-vraagstukken.   
 
Je bent onderdeel van het HR team dat bestaat uit een HR manager (interim), twee HR 
Business Partners (Fabriek en Commercie), HR Adviseur, HR Assistent en twee HR 
stagiaires. 
 
Jouw verantwoordelijkheden 

• Verzuim 
Verantwoordelijk voor het verzuimbeleid van ziekmelding tot uitstroom na twee jaar 
arbeidsongeschiktheid. Samen met de Adviseur Inzetbaarheid eerste aanspreekpunt 
bij verzuim voor leidinggevenden. Aanspreekpunt voor de verzekeraar inzake WIA 
dossiers. Aanleveren maandelijkse verzuimrapportage voor Management Team. 

• Opleidingen 
- Beheren en doorontwikkelen van opleidingsinstrumentarium. Beheer 

opleidingenbudget en learning management systeem. 
- Vaststellen van opleidingsbehoefte binnen de organisatie en invulling geven aan 

de opleidings- en ontwikkelingsagenda binnen de fabriek. 

• Recruitment  
Verantwoordelijk (gezamenlijk met HR assistent) voor de werving en selectie van 
nieuw personeel voor de fabrieksorganisatie. Aanspreekpunt recruitmentbureaus. 

• HR Administratie 
Verantwoordelijk voor een correcte HR administratie samen met de HR Assistent 
(verantwoordelijk voor de uitvoering). Maandelijkse mutatiecontrole met 
Salarisadministrateur. 

• Projecten komende periode: 
o organisatie BHV cursussen 
o organisatie Preventief Medisch Onderzoek 
o nieuwe functieprofielen fabriek (in samenwerking met de stagiaire) 
o verdere implementatie Learning Management Systeem.  

• Begeleiden 
Aansturen en begeleiden de HR Assistent en HR stagiaire. 

• Aanspreekpunt  
Aanspreekpunt voor management en medewerkers met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden, werknemersverzekeringen, opleidingen en andere personele 
aangelegenheden. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Wie ben jij? 
De  eigenschappen pragmatisch, empathisch sterk en flexibel omschrijven jou en je bent in 
staat om op verschillende niveaus te functioneren en adviseren.  
 
Wij vragen: 

• Minimaal vijf jaar relevante HR ervaring in een vergelijkbare functie; 

• Beschikbaarheid voor 4 dagen in de week (woensdag is niet bespreekbaar als 
parttime dag) in de periode van 28 oktober 2019 t/m 27 maart 2020; 

• Ruime ervaring met verzuim; 

• Goede kennis van de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsrecht, sociale zekerheid, en arbeidsvoorwaarden; 

• Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal. 
 
Wat biedt Verkade jou? 
Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met 
bekende Hollandse merken. De bedrijfscultuur is informeel met veel aandacht voor teamwork 
en resultaat. In deze functie krijg je te maken met alle facetten van HR, waardoor geen dag 
hetzelfde is. Je wordt onderdeel van een jong en enthousiast team en staat nauw in contact 
met andere afdelingen, zowel kantoor als fabriek. 
 
Wie zijn wij? 
Koninklijke Verkade Nederland is opgericht in 1886 in Zaandam. Een oer-Hollands bedrijf in 
een internationale omgeving. Koninklijke Verkade heeft de ambitie om de meest 
gewaardeerde merkenfabrikant te zijn, met de merken Verkade en Sultana. Ruim 300 
ambitieuze en gemotiveerde medewerkers werken dagelijks met plezier aan de sterke 
marktposities van onze merken binnen de categorieën biscuits, tussendoor en chocolade. 
Hiermee voorzien wij in de dagelijkse behoeften van de consumenten en klanten. 
Duurzaamheid en efficiency zijn hierbij belangrijke pijlers.  
 
Koninklijke Verkade is sinds 2014 onderdeel van Yildiz Holding. Yildiz Holding, CEEMEA's 
grootste voedingsmiddelenorganisatie, heeft zijn business in koek en chocolade bij elkaar 
gebracht onder de nieuwe wereldwijde onderneming: pladis (www.pladisglobal.com). pladis 
is een wereldwijde leider in koek en zoetwaren met activiteiten in 120 landen in Europa, het 
Midden-Oosten, Afrika, Azië en Amerika. Onder pladis vallen 36 fabrieken in 13 landen met 
ruim 26.000 werknemers. Met het streven naar "we promise hapiness to the world with every 
bite", verrijkt de organisatie de consumenten met producten in zoete en hartige koekjes, 
wafels, cake, chocolade, kauwgom en snoep. 
 
Geïnteresseerd?  
Stuur je sollicitatiebrief, CV en indicatie uurtarief naar Koninklijke Verkade NV, ter name van 
Suzanne Hoogendoorn, HR Business Partner, naar werkenbij@pladisglobal.com onder 
vermelding van ‘sollicitatie interim HR Adviseur’.  
 
Heb je vragen over de functie of wil je meer weten over werken bij Verkade? Neem dan 
contact op met de afdeling Human Resources, 075 – 6556 120.  
 

-  Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld - 

mailto:werkenbij@pladisglobal.com

