
De Best Packaging Group is een overkoepelende organisatie 
van verpakkingsleveranciers. Onder de Best Packaging Group 
opereren zes zelfstandige bedrijven, met in totaal 60 
medewerkers, die elkaar aanvullen op het gebied van 
verpakkingen. 
 
De Best Packaging Group groeit en daarom zijn wij op zoek naar een: 
 

HR adviseur (circa 16 uur) 

 
In deze uitdagende functie houd je je bezig met alle operationele en beleidsmatige HR onderwerpen 
die er zijn. Je coördineert het werving & selectie proces, je zorgt voor een optimale 
verzuimbegeleiding en je helpt teamleiders bij het uitvoeren van diverse HR verantwoordelijkheden, 
denk hierbij aan functioneringstrajecten en personeelsbezetting. Aangezien het een vrij nieuwe 
functie binnen de organisatie is, zijn er volop kansen om je stempel op het HR beleid te drukken.  
Je bent een sparringpartner van de directie en wij verwachten dan ook dat je ons zowel gevraagd als 
ongevraagd  op HR gebied kan adviseren.  
 
Wat heb jij ons te bieden?  

 Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding, richting Human Resource of Personeel & 
Arbeid; 

 Je bent al enige tijd werkzaam als allround HR professional; 

 Je bent instaat een HR-beleid op te zetten en hier draagvlak voor te creëren  

 Je beschikt over overtuigingskracht, zelfstandigheid en een proactieve houding; 

 Je beschikt over zowel een brede en actuele kennis van het vakgebied HR en de wetgeving; 

 Je staat stevig in je schoenen. 
 

Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een uitdagende en zelfstandige functie, waar veel ruimte is voor eigen inbreng. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd maar wel met de intentie deze uiteindelijk om 
te zetten in een vaste aanstelling. Je ontvangt een marktconform salaris en 25 vakantiedagen. 
 
Naast dat we professioneel en met respect met elkaar omgaan en ons werk serieus en met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel oppakken, houden we ook van gezelligheid en zijn we geïnteresseerd in 
onze medewerkers. Wij hebben regelmatig een vrijdagmiddagborrel en zo nu en dan een feestje na 
werktijd. We doen er alles aan om je hier snel thuis te laten voelen. 
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie? Stuur dan zo snel mogelijk je cv + een korte motivatie 
naar werken@bestpackaginggroup.nl  t.a.v. Inge van Rossum.  Ga naar onze website 
www.bestpackaginggroup.nl voor meer informatie over het bedrijf of neem contact op met Inge via 
nummer 0174-63 00 11.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

mailto:werken@bestpackaginggroup.nl
http://www.bestpackaginggroup.nl/

