
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Certe 

 Senior HR business partner 
Uitdagende HR opdracht organisatie ontwikkeling 

 
Standplaats:  Groningen   
 

 
CERTE 
 
Certe draagt in haar dienstverlening bij aan het langer gezond leven van mensen in Noord-
Nederland. Dit doet zij door integrale medische diagnostiek en advies te bieden en nauw samen te 
werken met zorgaanbieders in de 1e, 2e en - in samenwerking - 3e lijn.  
Ruim 1.300 betrokken professionals zetten zich dagelijks in op verschillende afdelingen en locaties. 
Zij leveren hoogstaande medische diagnostiek en hiervan afgeleide producten en diensten voor 
zorgverleners en hun patiënten. Certe is een fusie-organisatie die is ontstaan uit het samengaan van 
negen organisaties in de regio Noord-Nederland.  
 
Certe richt zich in haar meerjarenprogramma op een viertal programma's: digitalisering, Waarde 
toevoegen, 1Certe en Vitaliteit. Het programma Vitaliteit focust zich onder meer op duurzame 
inzetbaarheid, leiderschapsontwikkeling, resultaatgerichtheid en aantrekkelijk werkgeverschap. 
Certe is een ambitieuze, innovatieve organisatie die volop in beweging is. Voor de senior HR business 
partner ligt er een mooie uitdaging om samen met het lijnmanagement de Ondersteunende Diensten 
verder te professionaliseren. 
 
Naar de website: https://www.certe.nl. 
 
Plaats in de organisatie 
In de rol van senior HR business partner ben je onderdeel van de afdeling HR, bestaande uit een 
team van 13 ervaren HR-collega's. Je komt terecht in een bevlogen team met ambitie en met 
aandacht voor werkplezier. Je werkt samen met het lijnmanagement, drie andere HR Adviseurs en de 
afdeling HR Services. Het HR-team wordt aangestuurd door de HR-manager die rapporteert aan de 
bestuurder.  
 
FUNCTIE 
Als senior HR business partner heb je de Ondersteunende Diensten in je portefeuille, bestaande uit 
o.a. de afdelingen inkoop, facilitaire dienst, projectmanagement, planning & control, ICT en 
informatievoorziening. De Ondersteunende Diensten streven naar optimale ondersteuning en 
dienstverlening aan de drie divisies binnen de medische diagnostiek en advies. Voor jou als senior HR 
business partner ligt er een mooie opdracht om samen met het lijnmanagement de Ondersteunende 
Diensten verder te professionaliseren. De specifieke thema’s die daarbij op de agenda staan zijn 
harmonisatie, doelmatig werken, digitalisering, meer projectmatig/over grenzen heen samenwerken 
en strategische personeelsplanning. Samen met andere disciplines vorm je een control team en geef 
je gevraagd en ongevraagd geïntegreerd advies op basis van gezamenlijke analyses en data (HR 
analytics). Je bent een stevige sparringpartner voor 15 leidinggevenden van de Ondersteunende 
iensten. 



   

 

 

 

 

 

 

3. PROFIEL 
 

 Wo/ Hbo werk- en denkniveau. 

 Bedrijfskundige insteek en analytisch. 

 Ruime ervaring met organisatieveranderingen.  

 Ervaring in de gezondheidszorg is een pré. 

 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Vakmanschap en integriteit is voor jou belangrijk. 

 Je bent een strateeg met een hands-on aanpak. 

 Je hebt stevige adviesvaardigheden en reflectievermogen. 

 Je bent organisatiesensitief, verbindend en kunt weerstand interpreteren als betrokkenheid. 

 Je werkt zowel graag zelfstandig als in teamverband in een snel veranderende omgeving. 

 Je bent besluitvaardig, acteert met overtuigingskracht en lef. 

 
 
CERTE BIEDT  
 
Een dynamische en interessante werkomgeving waar geen dag hetzelfde is en waar jij jouw kennis en 
ervaring optimaal kunt inzetten. Het salaris is in overeenstemming met Cao Ziekenhuizen en 
afhankelijk van de werkervaring. Je krijgt een eindejaarsuitkering in de vorm van een 13e maand en 
8,33% vakantiegeld. Daarnaast word je vanuit de Cao Ziekenhuizen het meerkeuzesysteem 
arbeidsvoorwaarden geboden, je kunt bijvoorbeeld je sportabonnement of een nieuwe fiets 
uitruilen. Tevens is er volop ruimte voor verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Het betreft een functie voor 32-36 uur per week en bij goed functioneren wordt je jaarcontract 
verlengd met een contract voor onbepaalde tijd. Echter, ook kandidaten die zich tijdelijk (voor 
tenminste 3 jaar) aan de organisatie willen verbinden worden van harte uitgenodigd om te reageren.   
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Senior consultant recruitment 
Tel. 06 – 296 246 26 
 
 
 


