
MODIFORM ZOEKT JOU!
Modiform ontwikkelt en produceert kweek-, transport- en verpakkingssystemen voor de tuinbouw en ver 
daarbuiten. Wereldwijd leveren we meer dan 10.000 unieke artikelen. We halen materialen op uit de 
maatschappij en upcyclen dit tot slimme, duurzame en hoogwaardige producten. Onze klanten vragen 
oplossingen op maat. Als familiebedrijf weten we van aanpakken en houden we de lijnen kort. 

Voor onze HR afdeling zijn wij op zoek naar een:
HR ADVISEUR - (FULLTIME) – STANDPLAATS LEUSDEN 

Ter uitbreiding van onze afdeling zijn wij op zoek naar een 2e HR adviseur. Binnen de productieomgeving van 
Modiform met zo’n 250 medewerkers over 5 vestigingen, adviseer en ondersteun je de leidinggevenden bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het HR-management in de breedste zin van het woord. Je bent sparringpartner 
op het gebied van onder andere in-, door- en uitstroom, groei- en verbetertrajecten en arbeidsrechtelijke kwes-
ties. Naast leidinggevenden kunnen ook andere medewerkers bij jou terecht voor advies. Ook draag je zorg voor 
managementinformatie, het maken van analyses en het op basis hiervan uitbrengen van advies.

Naast jouw rol van generalistisch adviseur besteed je een deel van jouw tijd aan beleidsmatige taken en deel-
name in projectgroepen. Op dit moment ligt de focus op onderwerpen als arbeidsmarktprofilering, binden en 
boeien van medewerkers, duurzame inzetbaarheid, de implementatie van ESS en het herschrijven van het be-
drijfsreglement. De afdeling waar je komt te werken bestaat momenteel uit een HR manager, een HR adviseur 
en een HR medewerker.

WAAROM JIJ? 
• Je hebt een HBO HRM gedaan en hebt actuele kennis op het gebied van HRM en arbeidsrecht;
• Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
• Je begeeft je graag in zowel de rol van generalistisch adviseur als beleidsmedewerker;
• Je bent een prettige, doortastende gesprekspartner voor zowel leidinggevenden als medewerkers;
• Je bent gestructureerd, kunt goed plannen en organiseren en houdt van aanpakken;
• Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook graag onderdeel van een team om samen doelen te realiseren.

WAAROM WIJ? 
• Fijn team waar je deel van uitmaakt
• Afwisselend en verantwoordelijk werk
• Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei
• Werken in een gezond en groeiend familiebedrijf met ambitie
• Prima arbeidsvoorwaardenpakket

PAST DEZE VEELZIJDIGE BAAN BIJ JOU?  
Reageer dan snel naar vacature@modiform.nl. Je kunt ook bellen voor meer info naar Andrea de Leeuw, HR manager 
033 4343166.

WWW.MOD IFORM.COM

HR ADVISEUR 




