
 

 

Functieprofiel  Senior HR Adviseur Van Zijl Advocaten (0,4 – 0,6 werktijd) 

   

De organisatie 

Van Zijl Advocaten is een gespecialiseerd advocatenkantoor met een sterke naam op het gebied van 

Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht. Bij het kantoor, gevestigd in Tilburg, werken 30 mensen: advocaten, 

casemanagers/adviseurs en hun ondersteuners. Het kantoor kenmerkt zich door een praktische, informele en 

ondernemende cultuur. De directie berust bij mr. Joop van Zijl, tevens enig eigenaar.  

Doel van de functie 

Bevordering van de samenwerking en ontwikkeling van medewerkers, hun werkplezier en tevredenheid. 

Verdere ontwikkeling van het eigen HR-beleid, zorg voor de uitvoering daarvan. 

Plaats binnen de organisatie 

Rapporteert aan de directeur.  

Resultaatgebieden 

a. Beleid 

• Doet beleidsvoorstellen en werkt vastgesteld beleid uit in procedures, regelingen en dergelijke. 

• Ontwikkelt personeelsinstrumenten en implementeert deze. 

• Signaleert nieuwe ontwikkelingen en verbeterkansen ten aanzien van personeelsbeleid en doet voorstellen 

hiervoor.  

• Beheert en onderhoudt de bedrijfsregelingen. 

b. Advisering/ondersteuning 

• Adviseert en ondersteunt de directeur op het gebied van personeelsbeleid, individuele personele zaken en 

samenwerking. 

• Is aanspreekpunt en coach voor de medewerkers, onder meer over hun (ontwikkelings-)wensen en 

mogelijkheden, hun onderlinge samenwerking en werktevredenheid; adviseert hen hierover en/of 

onderneemt acties om wensen te realiseren, zorgen weg te nemen en knelpunten op te lossen.  

• Zorgt voor de inrichting, het goede verloop en de follow up van doelmatig werkoverleg.  

• Verzorgt en/of ziet toe op de uitvoering van het HRM-beleid en -beslissingen, onder meer door de werving 

en selectie van nieuwe medewerkers, functionerings- en beoordelingsgesprekken.  

• Bewaakt de processen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.  

c. Beheer 

• Beheert de personeelsdossiers. Zorgt voor juiste en tijdige aanlevering van informatie aan de directie en 

van gegevens, mutaties e.d. aan de salarisadministratie.  

• Beheert standaard contracten en correspondentie en ziet toe op juistheid ten aanzien van regelgeving en 

beleid. 

d. Overig 

• Fungeert als aanspreekpunt voor externe relaties zoals salarisadministratie, verzekeringsmaatschappijen, 

bedrijfsarts, UWV. 

• Is voortdurend op de hoogte van actuele HR-onderwerpen en arbeidswetgeving. 

• Geeft uitvoering aan projecten op het gebied van HR. 

• Ontwikkelt en beheert het HRM-handboek. 

Persoonsprofiel 

• WO werk- en denkniveau (op het gebied van HR). 

• Zeer ruime allround HR-ervaring.  

• Ervaring in een vergelijkbare organisatie van zelfstandige professionals. 

• Stevige, evenwichtige gesprekspartner voor directie en medewerkers, met gezag en overwicht op basis van 

inhoudelijke kwaliteiten. 

• Combineert tact en inlevingsvermogen met vasthoudendheid en besluitvaardigheid. 

 


