
 

 

 

 
 

 
 
 
 

HR-PROFESSIONAL  
 
Ben je een gedreven, daadkrachtige en zelfstandige allround HR-professional?  
Ben je vakinhoudelijk sterk en vind je het leuk om zowel operationeel als tactisch en 
strategisch te werken binnen een technische productieomgeving? Lees dan snel verder! 
 
Binnen deze afwisselende HR-functie ga je pro-actief te werk en regel je alles omtrent HR-
zaken. Naast de operationele zaken, geef je samen met onze leidinggevenden vorm aan 
de ingezette koers uit het strategisch plan. Je denkt in kansen en weet de plannen tot 
uitvoer te brengen. 
 
Wat vragen wij verder?  

• Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van personeel en arbeid/HRM,  
aangevuld met specialisaties zoals casemanagement verzuim, arbeidsrecht en/of 
talentmanagement; 

• Je hebt ruime relevante werkervaring in een soortgelijke functie als zelfstandig allround 
HR-professional; 

• Jouw kennis van relevante wet- en regelgeving, zoals WvP en WOR, houd je up-to-
date, evenals jouw kennis van onze CAO; 

• Je hebt ruime ervaring met het zelfstandig voeren van een personeelsadministratie en 
je stelt hierin gemakkelijk prioriteiten; 

• Je hebt een praktische en probleemoplossende instelling met een hands-on mentaliteit; 

• Je bent een gesprekspartner op verschillende niveaus; 

• Je bent accuraat, doortastend, discreet, betrokken en integer; 

• Je hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het 
Nederlands (uitstekend) en in het Engels (goed); 

• De werklocatie is Lemmer en je woont op max. ca. 40 km. afstand hiervan.  
 
Wat hebben wij jou te bieden? 

• Een uitdagende zelfstandige HR-functie binnen een ambitieuze productieorganisatie 
met ruimte om deze rol verder vorm te geven; 

• Een goed salaris passend bij jouw relevante werkervaring en opleiding(en) tussen bruto  
€ 3.300 en € 4.375 per maand en een reiskostenvergoeding; 

• Toepassing CAO Metaalbewerkingsbedrijf met 25 verlofdagen, 13 ATV dagen, een 
goede pensioenregeling en een CAO-verhoging per 1 maart a.s. met 3,25%; 

• Een fulltime dienstverband met flexibele werktijden, in eerste instantie voor een jaar met 
de intentie dit na één jaar om te zetten in onbepaalde tijd. 

 
Ben je enthousiast na het lezen van deze vacature? Solliciteer met je CV en korte motivatie 
via: marjolein.degroot@polem.com. Als je informatie wilt, neem dan contact op met 
Marjolein de Groot: 0514 – 596 263.  
 
Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van deze sollicitatieprocedure. Acquisitie is, hoe begrijpelijk 
ook, niet gewenst. Vrijblijvend aangeboden kandidaten, in welke vorm dan ook, van niet geselecteerde 
leveranciers worden beschouwd als eigendom van Polem B.V.; op enigerlei vergoeding kan geen aanspraak 
worden gemaakt. 
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