Meat Friends
HR Business Partner
Ben jij een ervaren en zelfstandige HR Adviseur en toe aan een volgende stap? Ambieer je een
allround HR functie en voel jij je thuis in een dynamische werkomgeving? Dan heeft Meat Friends een
uitdagende functie voor jou!
Meat Friends is onderdeel van Van Loon Group. Van Loon Group is een ondernemend familiebedrijf
en bestaat uit negen gepassioneerde en innovatieve producenten van vleesproducten,
vleesvervangers en maaltijden. De kernwaarden van Van Loon Group zijn: ‘Iedere dag beter’, ‘Gericht
op de toekomst’, ‘Betrokken teamspelers’ en ‘Samen winnen’. Met deze pijlers werken meer dan 2.300
medewerkers aan kwalitatief hoogwaardige producten en heeft Van Loon Group een leidende positie
op de Nederlande retailmarkt.
Meat Friends bedient, vanuit de productielocaties in Beilen en Best, de markt met voorverpakt vers
vlees en zogenaamde vlug en planklaar producten. Daarnaast biedt zij gegaarde vleesproducten,
zoals blokjes, reepjes, worstjes, spare ribs etc. Ze levert de producten aan zowel Foodservice klanten
als aan de Nederlandse Retail.
Bij Meat Friends Best werken ongeveer 375 medewerkers in dienst. De organisatie is uiterst flexibel
als het om klantvragen gaat en sterk in het ontwikkelen van nieuwe vleesconcepten. Deze groeiende,
dynamische en succesvolle organisatie is op zoek naar een HR Business Partner. Samen met je
collega HR Business Partner ben je verantwoordelijk voor alle operationele, tactische en strategische
HR zaken van Meat Friends in Best. Vanuit Van Loon Group word je ondersteund door de HR
Backoffice, een Recruiter en Opleidingscoördinator.

Functie
Zelfstandige allround HR functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgdragen dat het personeel een maximale bijdrage kan leveren bij het realiseren van de
organisatie doelstellingen.
Adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en directie bij HR vraagstukken.
Initiëren en implementeren van verbetervoorstellen van HR instrumenten en HR beleid.
Verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van het personeel. Denk aan werving &
selectie, aanstellen van medewerkers, begeleiden van individuele ontwikkeltrajecten,
bewaken en borgen van juiste uitvoering van functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Met ondersteuning van de Opleidingscoördinator inventariseren en adviseren over
opleidingen, nu en in de toekomst.
Deelnemen aan het lokale SMO (Sociaal Medisch Overleg). Leveren van een actieve bijdrage
aan het beheersen van het verzuim.
Op de hoogte zijn en blijven van de relevante CAO, wet- en regelgeving en HR ontwikkelingen
en juist toepassen van arbeidsvoorwaarden.
Actieve deelname aan projecten (groepen) ter verbetering van de HR organisatie op locatie of
binnen Van Loon Group.
Je rapporteert aan de Algemeen Directeur van Meat Friends.

Profiel
Doortastende mensgerichte aanpakker die graag werkt in een dynamische werkomgeving
Functie-eisen
•
•
•
•

Afgeronde hbo-opleiding in de richting van HRM.
Minimaal 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur in een productieomgeving.
Kennis van arbeidswetgeving, organisatie, arbeidsmarkt en HR instrumenten.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisatiesensitiviteit.
Doortastend.
Servicegericht.
Communicatief en sociaal vaardig (empathisch).
Betrokken en bevlogen.
Analytisch vermogen.
Enthousiast.
Hands-on mentaliteit.

Standplaats
Best

Aanbod
Gedreven door daadkracht en doorzettingsvermogen, beschikt Meat Friends over de juiste mentaliteit
om samen met medewerkers, leveranciers en klanten succesvol te zijn. Omdat Meat Friends continu
inspeelt op veranderingen in de markt, werk je binnen een dynamische organisatie. De functie van HR
Business Partner is een afwisselende, zelfstandige functie in een professionele, maar informele
werkomgeving. In totaal werken er 18 HR professionals bij Van Loon Group. Er is veel ruimte voor
ontwikkeling en eigen initiatief. De organisatie biedt een marktconform salaris.

Reageren
Meat Friends heeft de Werving en Selectie voor de vacature HR Business Partner exclusief uitbesteed
aan CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Anouk Bom telefonisch bereikbaar op
06 51 614 901. Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.nl. Uitgebreide informatie over de
organisatie is te vinden op www.vanloongroup.com. Een persoonlijkheidsvragenlijst en assessment
maakt onderdeel uit van de procedure.

