
 
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.  

 
 

VANWEGE VERDERE GROEI EN PROFESSIONALISERING VAN ONS BEDRIJF, ZIJN WE 
OP ZOEK NAAR EEN ENTHOUSIASTE EN VEELZIJDIGE:  

HR-ADVISEUR 
 
 
 
 

Als HR-Adviseur ben je door jouw kennis en kunde breed inzetbaar binnen de HR-afdeling van Genson. Je 
werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit; adviseren en richting geven aan het te volgen (strategisch) 
HR-beleid, adviseren en ondersteunen van leidinggevenden bij het toepassen van (dagelijkse) wet- en 
regelgeving, alsmede HR-projecten opzetten en de uitvoering ervan verzorgen. Kortom je omschrijft jezelf als 
een “HR-spin in het web”, die ervan houdt om zaken verder uit te diepen.  
 
Binnen Genson werken we veel met arbeidsmigranten en seizoen medewerkers, waardoor je veelvuldig in contact komt 
met medewerkers die allerlei nationaliteiten hebben, waaronder de Poolse, Roemeense en Litouwse. Je komt terecht in 
een team die nauw met elkaar samenwerkt en als doel heeft om alle medewerkers binnen Genson van dienst te zijn, om 
hen een zo plezierig mogelijke werktijd te bezorgen. 
 
Als jij jezelf herkent in bovenstaande tekst, dan zijn we op zoek naar jou. 
 
 
Wij vragen verder: 
• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 2 jaar werkervaring als HR-adviseur (of vergelijkbare functie) 

• Sterke communicatieve vaardigheden 

• Zelfstandig en zeer nauwkeurig kunnen werken  

• Flexibel en snel kunnen schakelen tussen verschillende werkzaamheden 

• Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. Nederlands arbeidsrecht 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift 

• Goede beheersing van de Engelse taal in woord 

 
Wij bieden: 
• 20-32 uren gedurende ten minste 1 jaar 

• Marktconform salaris in overeenstemming met cao Glastuinbouw  

• Gezellige en hardwerkende collega’s 

• Uitdagende baan in een sterk groeiend bedrijf 

• Dynamische en leerzame werkomgeving 
 

 
Interesse of meer weten? 
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij Martijn Daams door je CV en motivatie te mailen naar: 
martijndaams@genson.nl. Voor meer informatie over Genson kun je ook contact met hem opnemen via +31 (0)6 51756679 
of een bezoek brengen aan onze website www.genson.nl.   
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


