
Wij zoeken 

junior adviseurs!



Als junior HR adviseur bij Scale Advies ga je aan de slag met ondersteunende 
HR werkzaamheden met een focus op werving & selectie en verzuim- 
monitoring bij een van onze opdrachtgevers. Er ligt een concrete opdracht bij 
een zorgaanbieder voor je klaar waar je per direct van start kunt. Naast deze 
opdracht ga je ook aan de slag als rechterhand van onze HR medewerker 
/intercedent. Je pakt onder andere administratieve taken en de communicatie 
binnen Scale Advies op. 

Wie zijn wij?  
Scale Advies biedt een frisse blik op thema’s als jeugd(hulp), inkoop, veiligheid en 
cliëntparticipatie. Wij staan als adviseurs midden in de maatschappij en zetten ons in 
voor positieve impact in het dagelijks leven van mensen. Dit door actie, expertise en 
creativiteit. Echte verandering begint bij de mensen om wie het gaat: daarom staan zij 
centraal in al onze opdrachten. Wij voelen ons vooral thuis bij organisaties in de 
publieke sector, zoals gemeenten, (grote en kleine) zorgaanbieders en andere 
maatschappelijke organisaties. 

Wat zoeken we in jou? 
Je past als junior HR adviseur goed bij Scale Advies wanneer je: 
-Affiniteit en/of ervaring hebt met HR en hierin een juiste balans weet te vinden tussen 
empathie en zakelijkheid;
-Proactief naar mogelijkheden zoekt om je opdrachtgever(s) en collega’s nóg beter te 
ondersteunen;
-Projectmatig en gestructureerd kunt werken;
-Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en goede communicatieve 
vaardigheden hebt;
-Flexibel bent en ad hoc kan doen wat er binnen je opdracht nodig is.

 Arbeidsvoorwaarden
Als junior HR adviseur kun je rekenen op de volgende arbeidsvoorwaarden:
-Een tijdelijk contract, met uitzicht op vast. Tussen 24 – 40 u/w in overleg mogelijk; 
-Afwisselende opdrachten;
-Jaarlijks vrij te besteden ontwikkelingsbudget t.b.v. (intern)trainings- en 
ontwikkelingsaanbod;
-Een laptop, telefoonvergoeding, kilometervergoeding en NS businesscard;
-Een salaris tussen 2.600,- en 3.400,- bruto (o.b.v. 40 u/w), afhankelijk van je 
werkervaring.

Junior HR adviseur (32-40 uur) 
Zuid-Nederland | Tijdelijk, met uitzicht op vast | HBO/WO | 32-40 uur | €2.600 - €3.400 | Thuiswerken mogelijk

 



Adviseur Lotte over
werken bij Scale Advies

Werken bij Scale Advies geeft mij als
startende adviseur de mogelijkheid om
te kijken wat ik leuk vind en waar mijn
kwaliteiten liggen. Doordat je voor
diverse opdrachtgevers werkt leer je
niet enkel alle aspecten binnen het
sociaal domein goed kennen, maar ook
jezelf. Van welke onderwerpen en
werkzaamheden krijg ik in de praktijk
nou écht energie? En welke rol pak ik
daarbij? Het vaste team van Scale
Advies staat daarbij altijd klaar om
tijdens ons wekelijkse overleg en onze
intervisie om hier samen met mij op te
reflecteren. 

Meer informatie of solliciteren? Neem contact op met onze 
intercedent Aricia Ike: 06 55 555 667 / aricia.ike@scaleadvies.nl


