
Gezocht!  

HR consultant bij IHTOM 

24 tot 36 uur  

Wij zijn ter versterking van ons dynamische team op zoek naar een gedreven en ervaren HR consultant. 

Als HR consultant word je als specialist of op interim basis ingezet bij onze klanten. Je ondersteunt, 

adviseert en ontzorgt de klanten bij alle voorkomende HR vraagstukken. De opdracht kan het geven 

van praktisch advies aan het management zijn, het begeleiden van een ontslagzaak, het opzetten van 

een personeelshandboek of bijvoorbeeld het meedenken over de verdere professionalisering van het 

HR beleid van een organisatie. Je bent hierbij een belangrijke sparring partner voor je klanten, maar 

zeker ook voor je collega’s. 

En de sfeer bij IHTOM? Die is gemoedelijk en gezellig, het is soms hard werken in onze dynamische 

omgeving, maar dat doen we met plezier en met oog voor elkaar. 

Wie zijn wij? 

Gezond werken maakt gezond en gelukkig! Daarom is IHTOM ervan overtuigd dat het scheppen van 

de best mogelijke voorwaarden leidt tot een prettige werkomgeving waarin mensen kunnen 

excelleren. Dit doen we door Arbodienstverlening, HR en training met elkaar te combineren. 

Als het gaat om Arbodienstverlening, levert IHTOM binnen vele branches op verschillende niveaus 
maatwerk.  We zijn actief in heel Nederland en worden gewaardeerd om onze integrale aanpak, 
snelle inzet en persoonlijke benadering. Waar het ons om gaat is een duurzaam gezonde 
werkomgeving te creëren waar werknemers prettig én succesvol kunnen werken. 
 
Ons enthousiaste en professionele team bestaat uit 16 collega’s (waaronder Verzuim- en HR-

consultants). We werken nauw met elkaar samen, ook als het gaat om kennisdeling. Je krijgt bij ons 

veel ruimte om te investeren in je eigen ontwikkeling! 

IHTOM maakt deel uit van de Prevermo Groep. Alle onderdelen van Prevermo werken samen aan de 
inzetbaarheid van werknemers. Ieder onderdeel met een eigen expertise en één gemeenschappelijk 
doel: bijdragen aan een betekenisvol leven.  
 

Wie ben je? 
 
Je bent een allround HR professional die flexibel inzetbaar is voor onze diverse klanten met 

uiteenlopende HR vraagstukken, zowel op operationeel uitvoerend als tactisch niveau. Je legt 

makkelijk contacten en bent goed in staat om op verschillende niveaus te communiceren, zowel intern 

als extern.  

We verwachten dat je een kritische instelling hebt maar zeker ook goed toegankelijk bent. Je kan 

daarnaast goed schakelen tussen de verschillende opdrachten bij de klanten, weet hierin te prioriteren 

en verliest de klant en de kwaliteit niet uit het oog.  

We zijn op zoek naar een enthousiaste professional die zelfstandig kan werken, pragmatisch te werk 
kan gaan en graag stappen vooruit zet! 
 
 
 
 



Wat ga je doen? 

Geen dag ziet er hetzelfde uit en elke klant heeft weer andere vragen. Daarnaast kun je als specialist 

of interim worden ingezet. Over het algemeen kun je bij onze opdrachten denken aan: 

• Het adviseren van klanten over operationele en tactische HR vraagstukken op het gebied van 
in-, door- en uitstroom 

• Het uitvoering geven aan projecten of administratie op het gebied van HR 

• Het uitvoeren van HR scans bij (nieuwe) klanten 

• Het uitvoeren en inrichten van HR processen bij de klant 

• Het begeleiden/coachen van medewerkers 

• Het verzorgen van trainingen op het gebied van HRM 

• Het zijn van een sparringpartner voor de klant en je collega’s 

• Het bijhouden en delen van relevante ontwikkelingen binnen HR en het onderhouden van 
relevante contacten 

Het kan gebeuren dat je meerdere opdrachtgevers hebt gedurende de week, of dat je voor langere tijd 
aan één klant verbonden bent voor een interim HR opdracht. 

Als HR Consultant treed je daarnaast ook op als ambassadeur van IHTOM. Je bent in staat commerciële 
kansen bij onze klanten te herkennen en hier op passende wijze op in te spelen. 

Wat bieden we je? 

• Een zeer afwisselende functie bij een bedrijf vol passie en met gedreven collega’s die 
samenwerken aan kennisdeling en gezonde groei.  

• Een goed salaris dat aansluit bij jouw werkzaamheden, kennis en ervaring; aanvullende 
voorwaarden zoals een duurzaam inzetbaarheidsbudget, een fietsplan en moderne 
thuiswerkmogelijkheden. 

• Een fijne werksfeer waarbij korte lijnen, samenwerken, professionaliteit en een gezonde dosis 
humor kenmerkend zijn. 

• Coaching en begeleiding: wij investeren veel in ontwikkeling; je krijgt bij de start een 
coachingstraject van 3 sessies aangeboden door onze zusterorganisatie Onze Coach. 

• Een leaseauto behoort tot de mogelijkheden. 
 

Je zult starten met een tijdelijk dienstverband; het is onze intentie uiteindelijk een vast dienstverband 

aan te gaan. 

Wat heb je nodig? 

• Minimaal 3-5 jaar relevante brede HR ervaring, binnen bij voorkeur meerdere organisaties als 
Senior HR medewerker of HR adviseur 

• Een (HR-) opleiding op minimaal HBO/Bachelor niveau 

• Goede communicatieve vaardigheden om op diverse niveaus binnen en buiten de organisatie 
te kunnen schakelen 

• Een resultaatgerichte, professionele en integere houding 

• Ervaring met (job-)coaching is een pré 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in zowel spreek- als schrijfvaardigheid 

• De bereidheid om op opdrachten door het gehele land ingezet te worden 
 

Interesse? 



Kun je je vinden in het profiel en wil je graag met een leuk team gaan werken? Stuur een e-mail met 
je CV en korte motivatie naar Veron Janssen via veron@ihtom.nl. Voor vragen kun je contact 
opnemen via 06-18686545. 

 

IHTOM - Safariweg 34-36, 3605 MA Maarssen 

Ons kantoor zit in Maarssen naast het station – we zijn dus ook met het OV goed bereikbaar. 

mailto:veron@ihtom.nl

