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Waardering  
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Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Human Resources en Organisatie  
 
- Verantwoording: aan Hoofd Human  Resources 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda.  
De HR-adviseur werkt ten behoeve van de dienst Human Resources en Organisatie. De 
dienst Humane Resources en Organisatie draagt bij aan het creëren van een 
inspirerende en gezonde werkomgeving waarin optimaal kan worden samengewerkt om 
de op elkaar afgestemde ambities van de organisatie en de medewerkers nu en in de 
toekomst waar te maken en waarvoor medewerkers hun talenten kunnen inzetten en 
ontwikkelen. 
 
De HR-adviseur verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
-   HRM advisering aan (lijn)management; 
-   Levert een bijdrage aan de implementatie van beleid en ontwikkeling van specifieke 

instrumenten;  
-   Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het HRM beleid; 
-   Managementinformatie; 
-   Ontwikkeling werkprocessen; 
 
Resultaatgebieden 
1. Resultaatgebied 1 
De HR-adviseur adviseert en ondersteunt het (lijn)management. 
 
Activiteiten: 
De HR-adviseur is sparringpartner voor het (lijn)management op het terrein van HRM 
aspecten. Adviseert het (lijn)management hierbij proactief over de inrichting, uitwerking 
en uitvoering van het personeelsbeleid op dusdanige wijze dan dit een bijdrage levert 
aan de realisatie van de organisatie- en afdelingsdoelen. 
Levert een bijdrage aan de vertaling van de HR strategie naar het toegewezen 
aandachtsgebied en fungeert als vraagbaak voor het (lijn)management voor zijn/haar 
aandachtsgebied voor complexe HR vraagstukken. 
Adviseert het (lijn)management proactief over algemene en specifieke aan het individu 
gebonden personele en organisatorische aangelegenheden en voorziet het gevraagd en 
ongevraagd van analyses en rapportages van HR managementinformatie; toetst daarbij 
de adviezen aan plan en begroting en de algemene organisatiedoelstellingen. 
Draagt bij aan de mobiliteit, de professionalisering en de flexibilisering van de 
organisatie. 
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2. Resultaatgebied 2 
De HR-adviseur levert een bijdrage aan de implementatie van beleid en ontwikkeling van 
specifieke instrumenten. 
 
Activiteiten: 
Ondersteunt bij de vertaling van HRM beleid naar regelingen, door middel van het 
ontwikkelen van specifieke instrumenten en procedures. Geeft begeleiding bij de 
invoering en integratie van HRM instrumenten en procedures; volgt de uitvoering en 
attendeert en adviseert bij (voorgenomen) afwijkingen. 
 
3. Resultaatgebied 3 
De HR-adviseur levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het HRM beleid. 
 
Activiteiten: 
Neemt actief deel aan werk- en projectgroepen en werkt onderwerpen uit, met name 
binnen het eigen aandachtsgebied. Levert in samenspraak met de lijn een bijdrage aan 
de beleidsvoorbereiding en de verdere ontwikkeling van bestaand beleid. Signaleert en 
vertaalt ontwikkelingen in het vakgebied, in het bijzonder binnen het eigen 
aandachtsgebied. 
 
4.  Resultaatgebied 4 
De HR-adviseur verzorgt managementinformatie. 
 
Activiteiten: 
Genereert periodiek relevante stuur informatie en voorziet het management gevraagd en 
ongevraagd van managementinformatie samen met een advies. 
 
5. Resultaatgebied 5 
De HR-adviseur draagt bij aan de optimalisering van de werkprocessen. 
 
Activiteiten: 
Draagt bij en adviseert om te komen tot het optimaliseren van werkprocessen binnen de 
dienst. Signaleert afwijkingen en ontwikkelingen op het gebied van de ondersteuning en 
advisering bij de uitvoering van het geformuleerde personeelsbeleid en de 
administratieve ondersteuning. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
- De HR-adviseur legt verantwoording af aan het hoofd Human Resources over de 

kwaliteit van de advisering op HRM gebied, de kwaliteit van de bijdrage aan 
ontwikkeling van HRM beleid, het verzorgen van de managementinformatie en de 
bijdrage aan de optimalisering van de werkprocessen. 

- De HR-adviseur werkt binnen specifiek geformuleerde beleidslijnen, met elkaar 
samenhangende richtlijnen en relevante wet- en regelgeving op rechtspositioneel 
gebied; 

- De HR-adviseur neemt beslissingen bij/over de inhoud van de adviezen aan het 
management, de ondersteuning, het verwerken en verstrekken van 
managementinformatie en de bijdrage aan de werkprocessen. 
 



 3 

 
 
 
Kennis en vaardigheden 
- algemene theoretische en praktische kennis van personeelsbeleid en          

personeelsadministratie; 
- kennis van en inzicht in rechtspositionele regelingen, de Arbowetgeving en          

financiële arbeidsvoorwaarden; 
- kennis van de organisatie, alsmede de werkwijze en procedures binnen Scalda; 
- communicatieve en adviesvaardigheden 
- flexibiliteit, vermogen snel te schakelen, stressbestendigheid 
- werk- en denkniveau: HBO 
 
Contacten 
-   met het management en medewerkers over de uitvoering van het  
    personeelsbeleid en rechtspositionele regelingen om hierover te adviseren en      
    afstemming te bereiken; 
-   met derden om afstemming te bereiken over te leveren en geleverde diensten; 
-   met de medewerkers van het team Human Resources van de dienst Human 

Resources en Organisatie over werkprocessen, handelingen en  
    handvatten om af te stemmen en te adviseren. 
 
 


