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Zoek jij een flexibele en maatschappelijk relevante baan die je kan uitvoeren in een zelfgekozen mix vanuit huis 

of ons kantoor? (Vooruit: met een aantal kaders.) Met een werkgever die vertrouwen in jouw kennis en kunde 

hoog in het vaandel heeft staan? Dan hebben wij een veelzijdige baan voor jou. Wij zoeken een:    

 

 

HR-adviseur  

 

32-40 uur per week  

  

Wie zijn we?    

NLdigital is een collectief van ruim 650 bedrijven die de digitale transformatie mogelijk maken. We vertegenwoordigen 

wereldwijde spelers en honderden scale-ups en mkb’ers die gezamenlijk de basis vormen van digitaal Nederland. Als 

brancheorganisatie helpen we deze organisaties met een interessant business-netwerk, constructieve 

belangenbehartiging en voorzien we in nuttige tools en diensten. Een van deze diensten is de HR-

dienstverlening. Dat doen we om te zorgen voor een professionele en betrouwbare sector.   

 

Waarom werken bij NLdigital?  

We zijn bij NLdigital met 25 collega’s. We onderzoeken regelmatig of die blij zijn bij NLdigital. Wat het meest wordt 

gewaardeerd: dat je werk doet dat maatschappelijk relevant is, dat je mening ertoe doet, dat je ruimte krijgt om zelf 

initiatieven te ontwikkelen en dat een functie zo wordt ingevuld dat je kunt doen waar je goed in bent.   

 

Als vertegenwoordiger van de digitale sector lopen we voorop in het hybride werken. Dat betekent dat we voor een 

aantal type overleggen hebben gezegd: dit doen we op kantoor (zoals brainstorms en social events) maar voor alle 

andere werkzaamheden heb je zelf de keuze waar je die het liefst wil uitvoeren. Medewerkers kiezen hierin allemaal een 

persoonlijke mix die bij hen past.   

We hebben met elkaar afgesproken dat het werk in principe tijdens kantooruren gebeurt. Zo zijn we digitaal bereikbaar 

voor elkaar. Tegelijkertijd zijn we flexibel: vanuit vertrouwen dat jij het beste weet wanneer en hoe je productief bent, kun 

je prima tijdens lunch gaan sporten of een keer een kortere dag maken. Je haalt je werk dan op een ander moment in. 

Onze ervaring is: niemand loopt bij NLdigital de kantjes ervan af, want met heldere prestatieafspraken en een goede 

band met je teamleider kom je een heel eind.  

 

Wat ga je doen?  

Het is jouw doel om zoveel mogelijk organisaties enthousiast gebruik te laten maken van de HR-diensten die we hen 

aanbieden als onderdeel van hun lidmaatschap. Dit omdat we weten: een actief lid is een tevreden lid. Daarnaast help jij 

mee met de organisatie van projecten op het gebied van HR, bijvoorbeeld om meer ict’ers op te leiden voor onze sector 

(want die zijn hard nodig). Je zorgt voor:  
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• het dagelijks beantwoorden van HR-vragen die per mail en telefonisch binnenkomen;  

• het adviseren van een groep leden die samen deelnemen aan een cao; 

• het bijwonen van vergaderingen over cao- onderhandelingen en het notuleren ervan;  

• het coördineren en adviseren van projecten om meer ICT’ers op te leiden voor de sector;   

• het organiseren van HR-events; zowel live als digitaal;   

• het coördineren van onze IT Beloningsbenchmark;  

• het schrijven en verspreiden van relevant HR-nieuws (in tekst en beeld);  

• het interne HR-management: je ondersteunt onze facilitair manager in goed werkgeverschap.  

 

Je komt in een team van 5 collega’s terecht onder leiding van een teamleider. Je werkt nauw samen met de evenement-

organisator en communicatie-medewerkers. Je bent de enige collega met een HR-achtergrond, maar je kunt inhoudelijk 

sparren met twee partner-organisaties die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht en strategisch HR-advies.  

 

Wie zoeken we?   

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van HR. 

• Een diploma in het vakgebied van HR.  

• Bevlogen over het HR-vak met oog voor trends en ontwikkelingen.  

• Een talent voor pro-activiteit, organiseren, overzicht bewaken en service verlenen.   

• Pre: werkervaring in de digitale sector.  

 

Heb je interesse om ons team te komen versterken?   

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatie. Stuur jouw mail met motivatie en CV naar Ilse Bijman (facilitair manager) via 

ilsebijman@nldigital.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van de vacature? Bel dan even naar 0348 - 49 36 36.  

ilsebijman@nldigital.nl

