
HR-manager (36 p.wk.)

Ben jij een HR-manager die 
zelfstandig een HR-strategie 
en -beleid kan ontwikkelen en 
implementeren? En die een stevige 
sparringpartner van het MT kan 
zijn? Sta je graag met de voeten in 
de (HR-) klei? Wij zijn op zoek naar 
een HR-manager die zichzelf, het 
gehele Postuma-team en Postuma 
als bedrijf verder laat ontwikkelen 
en groeien. 

Wie zijn wij?
Postuma AGF is een groothandel in 
aardappelen, groenten en fruit die 
zich met name richt op zelfstandige 
ondernemers, voor het grootste deel 
AGF-specialisten. Wij leveren aan klanten 
in heel Nederland en België. Klanten 
kiezen ons als leverancier vanwege het 
breedste assortiment in AGF. Daarnaast 
helpen wij ondernemers met het 
optimaliseren van de bedrijfsvoering: 
van winkelinrichting en schappenplan tot 
managementinformatiesystemen. 
De HR-afdeling bestaat momenteel uit 
5 personen. Na de forse groei van de 
afgelopen jaren is er behoefte ontstaan 
aan de rol van HR-manager. Het 
personeelsbestand bestaat uit een kleine 
tweehonderd fte.

Wat ga je doen?
Als HR-manager ben je eindverant-
woordelijke in het HR-team. Je adviseert 
proactief het MT, en gaat daar als stevige 
sparringpartner ook onderdeel van 
uitmaken. Je krijgt naast de dagelijkse 
verantwoordelijkheden veel ruimte 
om je eigen stempel te drukken; jou 
wordt gevraagd mee te bouwen en de 
HR-afdeling vorm te geven. Je geeft 
leiding aan HR-projecten, ontwikkelt 
en implementeert HR-instrumenten op 
verschillende aandachtsgebieden, zodat 
ook de groei in het personeelsbestand 
onder controle blijft. Natuurlijk zijn deze 
implementaties praktisch en bieden die 
een echte oplossing voor alle betrokkenen 
binnen Postuma AGF als familiebedrijf.

Wat vragen wij?
• HBO werk- en denkniveau
•  Minimaal 5 jaar ervaring als HR-manager 
en/of HR-business partner

• Een daadkrachtige houding 
• Je natuurlijke (werk)tempo ligt hoog
•  Je hebt affiniteit met een no-nonsens 

cultuur 

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie voor 36 uur 
per week in een snelgroeiend bedrijf. 
Salariëring passend bij deze functie. 
Standplaats IJsselmuiden.

Interesse?
Stuur je cv met inhoudelijke motivatie 
waarom jij de juiste persoon bent voor 
deze functie naar :
personeelszaken@postuma.nl o.v.v. 
sollicitatie HR-manager. 

Voor vragen, bel met Johan Dijkgraaf 
06-51136172. Een persoonlijkheidstest 
en een eerste-100-dagen-plan zullen 
onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.
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