
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Hegeman Bouwgroep  

 HR manager  
 
 Betekenis geven aan ruimte  

 
Standplaats:  Almelo   
 

 
1. HEGEMAN BOUWGROEP 
 
Hegeman Bouwgroep werkt al meer dan 50 jaar vanuit de vestigingen Almelo, Hengelo en Zwolle. 
Hegeman is een zelfstandige, eigentijdse en gezonde onderneming en toonaangevend op het gebied 
van vastgoedontwikkeling, vastgoedrealisatie, onderhoud en renovatie.  
 
Bij Hegeman Bouwgroep ligt de focus op continu slimmer, efficiënter en beter werken. Processen zijn 
gericht op: ‘in 1 keer goed’.  Er wordt bewust gekozen voor projectoverstijgende samenwerking 
onder het motto ‘elke dag beter’. Daarmee wordt synergie en een proactieve sfeer gecreëerd. Dit 
resulteert in hoge kwaliteit én korte doorlooptijden. 
 
Optimale samenwerking is de sleutel tot succes, van ambitie tot product.  
Betrokkenheid van medewerkers bij de uitdaging van opdrachtgevers is groot. Hegeman kent een 
informele cultuur en prettige werksfeer. Ontwikkelingen in de sector worden nauwlettend gevolgd 
en ambitieuze projecten bieden kansen aan medewerkers om zich bezig te houden met innovaties  
op bijvoorbeeld het gebied van modulair bouwen en de verduurzamingsopgave.  
 
Naar de website: https://www.hegemanbouwgroep.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

De HR manager neemt plaats in het MT en legt rechtstreeks verantwoording af aan de directie. Het 
MT bestaat uit 2 directeur-eigenaren, een directeur Hegeman VNO, een manager Ontwikkeling, een 
manager Woningbouw en een financial controller.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De HR manager draagt zowel strategisch als tactisch en operationeel bij. Gekoppeld aan de 
organisatiestrategie wordt de HR strategie vormgegeven. Een veranderende branche vraagt om een 
strategische personeelsplanning en de HR manager zal vanuit een duidelijke visie op de toekomst  
het binden en boeien van personeel vormgeven. Helder en duidelijk personeelsbeleid wordt 
vastgelegd en aan ontwikkelgesprekken met medewerkers wordt ruimschoots aandacht besteed. 
Digitalisering is ingezet en zal verder worden geoptimaliseerd. Employee self service wordt 
binnenkort uitgerold. Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp in de sector. De HR 
manager fungeert als stevige gesprekspartner in het MT en adviseert proactief directie en managers.  



   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor alle HR gerelateerde onderwerpen. 

 Denkt mee in het MT over de strategische koers van de organisatie en verbindt de 

organisatieontwikkelingen met het te voeren personeelsbeleid.  

 Stelt personeelsbeleid op en draagt zorg voor de implementatie.  
 Is zichtbaar voor het personeel en bezoekt regelmatig de diverse locaties en bouwplaatsen. 

 Is verantwoordelijk voor het vastleggen van arbeidsvoorwaardelijke afspraken met medewerkers 

en draagt zorg voor een correcte personeelsadministratie. 

 Bewaakt de Wet Verbetering Poortwachter en adviseert hierin managers en leidinggevenden. 
 Onderhoudt contacten in het onderwijs en bij vakopleidingen met betrekking tot stageplekken 

en opleidingsplaatsen. 

 Ondersteunt bij sollicitatiegesprekken en coördineert de werving- en selectie.      

 Alle overige voorkomende HR werkzaamheden.  

 

 

4. FUNCTIE EISEN 

 

 HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding. 

 Meerdere jaren aantoonbare werkervaring in het HR vakgebied. 

 Bedrijfskundige ervaring en cijfermatig inzicht.  

 Kennis van de actuele wet- en regelgeving.  

 Bereidheid om zowel strategisch, tactisch en operationeel bezig te zijn.  

 Ervaring met een veranderende omgeving.  

 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Communicatief sterk, overtuigingskracht.   

 Proactief, daadkrachtig, resultaatgericht.  

 Strategisch denkvermogen, ondernemerschap. 

 Initiatiefrijk, zelfstartend vermogen, realisatiekracht. 

 Maakt de verbinding op alle niveaus. 

 Hands-on. 

 Omgevingssensitief.  

 Vertrouwenwekkend.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
6. HEGEMAN BOUWGROEP BIEDT U 
 
Een uitdagende HR functie waarin u in de volle breedte van het HR vak bezig kunt zijn. U staat 
midden in de organisatie en krijgt de gelegenheid om de ontwikkelingen mede vorm te geven. Met 
aandacht voor medewerkers en een blik op de toekomst is er een mooie opdracht te vervullen.  
 
De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en afhankelijk van kennis en ervaring.  
 
De vacature is ook parttime in te vullen voor 30 uur per week.  
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Greetje Jakobs, senior consultant recruitment 
06-5022 1272 / greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 


