
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Wesotronic B.V.  

 hr-manager (24 -32 uur per week) 
 

                                                 Business partner directie en management 
 

 
Standplaats: Barendrecht     
 
 

1. WESOTRONIC B.V. 

Wesotronic, gevestigd in Barendrecht, vormt samen met ETB de Noord de Utron groep met ruim 130 
medewerkers. Wesotronic is de totaalaanbieder van hoogwaardige zwakstroominstallaties voor 
beveiliging en communicatie via een uitgebreid pakket van kwaliteitsproducten en passende 
oplossingen. De brede dienstverlening bestaat uit advies, conceptvoorstellen, uitvoering, service en 
onderhoud. De cultuur van deze groeiende onderneming kan worden omschreven als ambitieus, 
warm, no-nonsens en staat voor waarden en normen. Zie ook wesotronic.nl 

ETB de Noord is de installatieprofessional op het gebied van installatietechniek, energie, 
duurzaamheid, automatisering, paneelbouw, keuring en inspectie.  

Kijk voor nog meer informatie over dit mooie bedrijf naar de website: https://www.wesotronic.nl  
 
Plaats in de organisatie 

De hr manager maakt onderdeel uit van het managementteam en rapporteert aan de algemeen 
directeur.  
 
 
2. PROFIEL 
 
Als hr-manager ben je iemand die op de hoogte is van alle personeel gerelateerde zaken en zorg je 
ervoor dat alles goed is geregeld voor het personeel. Je bekleedt binnen de bedrijvengroep (circa 130 
medewerkers) een brede hr-functie waarin je verder vorm geeft aan strategisch, tactisch en 
operationeel hrm beleid. Je beschikt over een visie op hr gebied binnen een groeiende organisatie en 
bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op je vakgebied. Je hebt kennis van diverse hr-
instrumenten en processen. 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel en het verder 

professionaliseren van hr binnen de organisatie.   



   

 

 

 Verantwoordelijk voor en zich bezighouden met onder meer werving en selectie,  opleidingen, 

talent- en doorontwikkeling van medewerkers en functionerings- en beoordelingssystematiek. 

 Opstellen van arbeidsovereenkomsten, wijzigingsovereenkomsten en andere werk gerelateerde 

documenten. 

 Hrm-beleid vormgeven, gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en management. 

 Loopbaan coaching. 

 Invulling geven aan Arbobeleid. 

 Adviseren van leidinggevenden en medewerkers over de CAO en andere arbeidsvoorwaarden. 
 
4.  PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN COMPETENTIES 
 

 Een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op hrm gebied of anderszins relevante opleiding. 

 Relevante ervaring, bijvoorbeeld binnen zakelijke (technische) dienstverlening, techniek of 

industrie, maar kan ook uit andere hoek komen. 

 Op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in het vakgebied. 

 Switcht makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

 Denkt in processen en heeft overzicht. 

 Houdt van uitdagingen en kan zelfstandig werken. 

 Probleemanalytisch vermogen en oordeelsvorming. 

 Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 

 Coachend en motiverend. 

 Verbindend, positief en enthousiast. 

 Pragmatisch en zichtbaar. 

 Informeel, vriendelijk, discreet. 
 
5. WESOTRONIC B.V. BIEDT U 
 

 Een goed salaris gebaseerd op opleiding en werkervaring. 

 Opleidingsmogelijkheden met een uitstekende studieregeling. 

 Afwisselende baan. 

 Gezellige en betrokken werksfeer. 

 Een actieve personeelsvereniging die regelmatig leuke activiteiten organiseert. 
 

 

 

 

 

   

  
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
mr. Erik Batenburg  
06-12479826/erik.batenburg@beljonwesterterp.nl 
 

mailto:06-12479826/erik.batenburg@beljonwesterterp.nl

