
HR Manager 
Schiedam, 32 uur

Wat doen we?
Ons bedrijf, Hatenboer Neptunus Holding BV in 
Schiedam, is al sinds 1906 “fresh in water”. Gestart 
als waterleverancier aan zeeschepen, maar als 
Hatenboer-Water uitgegroeid tot een internationaal 
opererende marktleider op gebied van veilig 
drinkwater aan boord en drink-waterbeheersing 
binnen de offshore en maritieme industrie. Dat zijn 
ook onze voornaamste doelgroepen.

Hoe zitten we in elkaar?
Met ongeveer 100 enthousiaste medewerkers
in Schiedam, een vestiging in Singapore, V.A.E. 
en Houston levert Hatenboer-Water technisch 
hoogwaardige oplossingen, diensten en producten.  
Wereldwijd draaien er meer dan 7000 installaties van 
ons. De engineering, R&D, productie, marketing en in- 
en verkoop verzorgen we volledig zelf, ondersteund 
door en samen met diverse partners waar nodig.

De familie
Wellicht aardig om te weten is dat de eerste 
werkmaatschappij, Hatenboer-Neptunus, nog altijd 
drinkwater levert met de eigen vloot aan waterboten 
in de Rijnmond. Al levert zij nu ook landelijk andere 
watersoorten en met meerdere transportmiddelen. 
Kijk voor meer informatie op de websites Hatenboer-
Neptunus.nl en natuurlijk op Hatenboer-Water.com. 
Voor beide bedrijven treed jij op als HR Manager.

Interesse gewekt? 
Interesseerd in deze veelzijdige parttime (32 uur) 
functie? Mail een korte motivatie en CV naar:   
Lena Rengur, Manager HR 
personeelszaken@hatenboer-water.com. 

De HR Manager is verantwoordelijk is verantwoordelijk voor alle dagelijkse 
personele zaken binnen de orgainsatie.Ook adviseert de HR Manager de 

directie bij het vormgeven van het strategisch beleid. 

Functie-inhoud
• Interne eisen inventariseren en omzetten naar HR-proceseisen
• Registraties van ziekteverzuim en verlof
• Analyses op ziekteverzuim, verlof, aanwezigheid en prestaties 
• Procedures voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken 
•  Opleidingsprogramma ontwikkelen en de effectiviteit meten
• Arbeidsrecht en jurisprudentie bijhouden 
• CAO’s, bedrijfsrichtlijnen en arbeidsvoorwaarden volgen en 

implementeren 
• Arbeidscontracten opstellen en ontbinden
• Advies aan de directie over organisatieontwikkeling en 

gedragsverandering 
• Verantwoordelijk voor werving en selectie 
• Interne communicatie tussen management en medewerkers 
• Externe communicatie met organisaties zoals pensioenuitvoerders, 

arbodienst, UWV, IND 
• Vertrouwensfunctie

Jouw kwaliteiten en vaardigheden
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau met een opleiding die 

relevant is voor het HRM kennisgebied; 
•  Je hebt 5 jaar recente werkervaring in een HR-advies/-

managementfunctie, idealiter in een technische omgeving; 
• Je hebt ervaring in werving en selectie; 
• Je bent ondernemend en hebt de drive om de organisatie verder uit te 

bouwen en te optimaliseren; 
• Je bent een teamplayer met een positieve benadering naar collega’s en 

beschikt over coachende vaardigheden; 
• Je bent een strategisch denker die dit weet om te zetten in beleid met 

bijbehorend plan en planning;
• Je bent volledig op de hoogte van de relevante actuele wet- en 

regelgeving;
• Je bent communicatief sterk. 

Wat hebben wij jou te bieden? 
• Een uitdagende baan met veel interne en externe contacten bij een 

gerenommeerd, onafhankelijk, middelgroot MKB-bedrijf
• Een gedegen inwerkperiode
• Een mooie kans bij een gezond en informeel technisch bedrijf te werken
• Prima salaris en vergoedingen
• De verrassend veelzijdige wereld van het water!
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