
 
 
 
 
abbGrowers B.V. is een jong en dynamisch bedrijf dat zich bezig houdt met het sorteren, 
verpakken en de handel van blauwe bessen en asperges. De werkzaamheden vinden jaarrond 
plaats in onze moderne, gekoelde verpakkingshal die gevestigd is in Horst. 
 

Ben jij op zoek naar een zeer afwisselende baan? Check dan onze vacature: 
 

HR Manager 
Functie omschrijving 
Jij zorgt dat we de juiste mensen op de juiste plaats hebben en dat ieders talent daarin tot 
uiting komt. Je voelt de behoefte van de organisatie en onze medewerkers feilloos aan en 
weet vanuit dit uitgangspunt doeltreffende recruitment en onboarding te ontwikkelen. 
 
In deze rol als HR Manager ben je verantwoordelijk voor het bepalen, vormgeven en 
uitvoeren van het HR-beleid. Je bent samen met je collega verantwoordelijk voor het 
strategisch, tactisch en operationeel contact met de arbeidsmarkt. Je maakt deel uit van het 
MT. Het gaat om een fulltime baan. 
 

Wat ga je doen?  

• Je zorgt voor het waarborgen van een duidelijke HR-structuur en doorontwikkeling van het 
HR-beleid; 

• Ontwikkelen van werving & selectie strategie, maar ook onze pre-, on- en offboarding; 
• Je ontwikkelt op eigen initiatief het strategisch beleid ten aanzien van verzuim, vitaliteit en 

duurzame inzetbaarheid; 
• Je herijkt de functieprofielen, zodat ze voldoen aan de doelstelling van het bedrijf; 
• Je bent verantwoordelijk voor (het uit laten voeren) van een correcte verlof- en 

tijdsregistratie in het systeem; 
• Je draagt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een correcte verloning binnen het salaris 

en HR-pakket NMBRS; 
 

Wat vragen wij? 

• Een Hbo-opleiding met HRM achtergrond; 
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen het HR vakgebied; 
• Je hebt een sterk analytisch vermogen; 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
• Je kan zelfstandig en procesmatig werken; 
• Je hebt oog voor verbeteringen en neemt graag het initiatief; 

 
Pre’s 

• Ervaring binnen een middelgrote scale-up organisatie; 
• Handig met sociale media uitingen; 

 
Wat bieden wij? 

• Een prettige werkkring in een open en informele bedrijfscultuur; 
• Veel verantwoordelijkheid , afwisseling; 
• Een goed salaris o.b.v. kennis en ervaring; 
• Prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 
Is je interesse voor deze functie gewekt en ben jij die HR-manager waar wij op zoek naar zijn?  
Dan kijken we er naar uit om jou te leren kennen!  
Stuur je sollicitatie naar:  abbGrowers B.V. Handelstraat 8, 5961 PV Horst of mail naar 
alexander@abbgrowers.com 
Op onze website https://www.abbgrowers.com/ vind je meer bedrijfsspecifieke gegevens. 
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