
 

Genson Group is een samenwerkingsverband bestaande uit Genson Quality Plants, Genson Fresh 
Fruits & Vegetables en Genson Technical Support. Wij zijn een internationale topspeler in  
de tuinbouwsector met focus op kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit op het gebied van 
vermeerdering en opkweek van zachtfruit planten en de productie van aardbeien, frambozen en prei.  

 
WEGENS VERDERE PROFESSIONALISERING ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN 

 

(STRATEGISCH) MANAGER HUMAN RESOURCES 
 
 
 
Als Manager Human Resources ben je primair eindverantwoordelijk om vraag en aanbod van 
personeel binnen de organisatie op elkaar af te stemmen en zorg te dragen dat de juiste persoon, op 
het juiste moment, op de juiste plaats is. Genson is een dynamische organisatie, met soms 
onvoorspelbare pieken en dalen in de personeelsbehoefte. We zoeken dan ook iemand die stevig in 
zijn schoenen staat en de organisatie verder kan helpen om hier op een goede manier vorm aan te 
geven en de balans te vinden in de personele bezetting en bijpassende arbeidsvoorwaarden. 
 
Voor de lange termijn willen we ook graag dat je vormgeeft aan een strategisch HR-beleid, 
strategisch recruitmentbeleid en een strategische personeelsplanning die bijdragen aan de 
organisatiedoelstellingen.  
 
Verder zie je toe op de dagelijkse uitvoering van de diverse disciplines binnen jouw team (HR, 
recruitment, huisvesting & facilitair) en ben je verantwoordelijk voor goed lopende 
bedrijfsprocessen, interne afstemming en informatievoorziening richting bedrijfsleiders. 
 
Waar moet je in ieder geval over beschikken: 

• HBO werk- en denkniveau, opleiding in de richting HRM, personeelsmanagement, bedrijfskunde 

• Minimaal 10 jaar werkervaring binnen HR / recruitment vakgebied 

• Minimaal 2 jaar ervaring als leidinggevende van een HR-team / recruitmentteam 

• Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. (internationaal) arbeidsrecht 

• Competenties die in deze functie absoluut noodzakelijk zijn: integriteit, resultaatgerichtheid, 
besluitvaardigheid, sterke communicatieve vaardigheden en verbinding kunnen creëren, 
groepsgericht leidinggeven 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift 
 
Wat bieden wij:  

• Een uitdagende baan binnen een familiebedrijf met ambities 

• Een luisterend oor in het directieteam voor jouw ideeën en verbetervoorstellen  

• Werken met, en leidinggeven aan, een gezellig en gemotiveerd team, bestaande uit 12 collega’s 
uit diverse disciplines: HR, recruitment, huisvesting en facilitair 

• Een fulltime dienstverband 

• Salaris in overleg en op basis van kennis en ervaring 
 
Interesse of meer weten? 
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Michelle Koot door je CV en motivatie te mailen naar: 
michellekoot@genson.nl. Voor meer informatie over deze functie en Genson kun je ook contact met 
haar opnemen via +31 (0)6 36 440 747 of een bezoek brengen aan onze website www.genson.nl.  
 


