
Ben jij een creatieve HR-adviseur? Krijg je energie 
van een uitdagende en veelzijdige functie bij een 
groeiende, dynamische organisatie? Dan zijn wij 
op zoek naar jou!
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Over K3
De K3 organisatie is een veelzijdig bedrijf. Met onze 
ondernemingen werken we aan landschappen voor de 
toekomst. We winnen de (bouw)grondstoffen zand, grind 
en klei, transporteren het, nemen grond in, verwerken 
het en verzorgen het complete pakket aan grondboringen 
en bodemonderzoek. Al deze activiteiten combineren 
we met duurzame gebiedsontwikkeling; we creëren er 
natuur- en recreatiegebieden mee en zorgen ervoor dat 
het overstromingsgevaar langs de Nederlandse rivieren 
wordt verminderd. Ook werken we aan de inpassing van 
duurzame energie in het landschap. Ons hoofdkantoor is 
gevestigd in Andelst.

Wij zijn op zoek naar een 

HR-adviseur (32-40 uur) 

Wat ga je doen

Je komt in een klein team terecht, dus je werk-
zaamheden zijn enorm afwisselend. Als allround 
HR-adviseur ga je adviseren over wervings- en 
selectieprocessen en zet je deze op touw, je 
houdt je bezig met arbeidsvoorwaardelijke en 
arbeidsrechtelijke vragen, duurzame inzetbaarheid, 
organisatieverandering en strategische personeels- 
planning. Ook voer je de bijbehorende administra-
tieve taken uit. 

Je hebt een open houding en ziet en hoort iedereen; 
je bent gesprekspartner van en aanspreekpunt 
voor leidinggevenden, management en alle andere 
medewerkers van de gehele K3 organisatie. 
Je luistert, adviseert én steekt de handen uit 
de mouwen. Samen met je collega’s ga je voor 
het beste resultaat. Je daagt leidinggevenden 
uit om HR-vraagstukken vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken en adviseert en coacht 
hen bij het kiezen van de beste oplossingen.
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Wat je van ons mag verwachten:
• een boeiende baan bij een dynamisch, groeiend 

bedrijf;
• doorgroeimogelijkheden;
• opleidings- en trainingsmogelijkheden;
• een dertiende maand;
• goede pensioenregeling.
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Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de organisatie of de functie, 
dan kun je contact opnemen met ons hoofd 
Personeelszaken Truus Veens via 024 34 88 814 of 
t.veens@k3.nl. Ook je sollicitatie kun je per e-mail 
naar Truus Veens sturen. Je sollicitatie ontvangen 
we graag uiterlijk vrijdag 26 februari.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie 
wordt niet op prijs gesteld.

Wij verwachten dat je:
• een afgeronde opleiding P&O op HBO niveau hebt;
• aantoonbare werkervaring hebt binnen het vakgebied;
• up-to-date HR kennis hebt;
• goed kunt luisteren en signalen kunt vertalen naar 

adviezen voor medewerkers, leidinggevenden en 
management;

• communicatief en integer bent: je overziet de 
mogelijke invloed en gevolgen van je beslissingen en 
acties op andere onderdelen van de organisatie en 
handelt daar ook naar;

• goed kunt plannen en organiseren: je werkt zelfstandig 
en je kunt goed de voortgang van de HR-agenda 
bewaken.

Word jij onze nieuwe HR-adviseur?
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