
Wij bieden: 
•  een professionele werkomgeving waarin werkplezier en  
 goede samenwerking voorop staan met als doel diensten  
 van hoge kwaliteit te verlenen; 
•  beloning en arbeidsvoorwaarden die passen bij het  
 niveau van de functie; 
•  de mogelijkheid om deels thuis en deels op ons kantoor  
 in Tilburg te werken.

Denk je dat een kennismakingsgesprek zinvol is?  
Stuur dan een E-mailbericht met je c.v. naar Joop van Zijl  
(j.van.zijl@vanzijl-advocaten.nl).

Vacature

Manager Personeel en Samenwerking  
(0,4 - 0,6 parttime)

Van Zijl Advocaten houdt zich bezig met de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en 
fiscale aspecten van personeelsvraagstukken. Een groot en toenemend deel van de werkzaamheden betreft 
arbeidsongeschikte werknemers. Onze advocaten werken daarbij nauw samen met de casemanagers/adviseurs 
Ziektewet en WIA van Van Zijl Casemanagement en Advies. Sinds juni werken wij in een geheel gerenoveerd en 
modern ingericht kantoorpand op bedrijventerrein Het Laar in Tilburg.

Wegens de groei van ons team (binnenkort 30 medewerkers) zijn wij op zoek naar een:

In deze functie: 
• adviseer je de directeur/eigenaar over het personeelsbeleid en de samenwerking; 
• coach je medewerkers en voer je met hen periodiek gesprekken;  
• zorg je voor de inrichting, het goede verloop en de follow-up van doelmatig werkoverleg; 
• stimuleer en bewaak je de onderlinge samenwerking en treed je bemiddelend en sturend op bij fricties in   
 die samenwerking; 
• verzorg je de personeelsadministratie; 
• verzorg je de werving en selectie van nieuwe medewerkers.

Zie voor nadere informatie het functieprofiel.

De kandidaat die wij zoeken: 
• heeft een WO werk- en denkniveau (op het gebied van HR); 
• heeft zeer ruime allround HR-ervaring;  
• heeft ervaring in een vergelijkbare organisatie van zelfstandige professionals; 
• is een stevige, evenwichtige gesprekspartner voor directie en medewerkers, met gezag en overwicht    
 op basis van inhoudelijke kwaliteiten;• combineert tact en inlevingsvermogen met vasthoudendheid en   
 besluitvaardigheid; 
• past in onze bedrijfscultuur die praktisch en ondernemend van aard is (onze motto’s zijn: “doe maar    
 gewoon” en “doe het goed”).
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