
 
 
 
 

 
 

 

Ben jij die gedreven consultant met passie voor het HR-vak? 
Vind jij het heerlijk om uiteenlopende organisaties op HR-
gebied naar een next level te begeleiden? Putmans Next Level 
groeit door en zoekt daarom naar PURE HR-toppers! 

Wat ga je doen? 

In ons team van 10 adviseurs kun je meteen aan de slag! Je 
gaat onze klanten zelfstandig, in duo’s of in teams adviseren 
en hands on begeleiden bij alle facetten van het HR-vak, 
vanuit kantoor, maar meestal op locatie.  

Elke week is anders! Die dynamiek, dat snelle schakelen, dát 
vind je leuk. Je bent bevlogen in het HR-vak en hebt het 
aanpassingsvermogen van een kameleon. 

Zo start je op maandag bijvoorbeeld bij een snelgroeiend 

bedrijf dat behoefte heeft aan het neerzetten van een HR 

Fundament, bestaande uit personeelshandboek, salarishuis 

en een onboardingprogramma. Op dinsdag implementeer je 

een nieuwe gesprekscyclus bij een bouwbedrijf en later in de 

week begeleid je een high-tech bedrijf bij de ontwikkeling 

van haar talenten en adviseer je over strategische 

personeelsplanning. Op donderdag ben jij de vaste HR-

functionaris bij een klant waar je een dag in de week in-

house bent. Tussendoor belt er een organisatie voor de 

uitvoering van een reorganisatie en spar je (telefonisch) met 

collega’s. Op vrijdag sluit je de week regelmatig af met 

collega’s onder het genot van een borrel. 

Ambitie voor het geven van trainingen? Of wil je werken met 
assessments (Disc of TMA)? Bij ons is het mogelijk! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Putmans Next Level en wij brengen iedere 
organisatie naar een volgende stap. Van kleine en 
middelgrote bedrijven tot non-profitorganisaties. Bij alles 
wat we doen creëren we waarde voor de organisatie. Onze 
kracht is de combinatie van expertises in het team. 

  

 

 

 

Putmans Next Level staat voor PUUR: 

• Pittig met klasse; 
• Uitermate fanatiek; 
• Uitblinkers met trots; 
• Recht door zee. 

Wat bieden wij? 

• Afwisselende en uitdagende opdrachten bij zeer 
diverse organisaties; 

• Inbreng en impact; 
• Een team gericht op samen sparren en continue 

ontwikkeling; 
• Prima salaris en snel zicht op vast dienstverband; 
• Reiskosten- en pensioenregeling; 
• Betrokken en bevlogen collega’s die veel samen 

lachen, borrelen en het beste uit elkaar naar boven 
halen; 

• Een inspirerende werkplek in het mooie, hippe 
Microlab op Strijp S. 

Wij zoeken iemand met: 

• Een succesvol afgeronde  
HR-gerelateerde HBO of WO opleiding; 

• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in het          
HR-vak; 

• Kennis en kunde van actuele HR-ontwikkelingen; 
• Wendbaarheid en persoonlijk leiderschap; 
• Een PUUR karakter. 

Ben je enthousiast? Stuur dan snel jouw cv en motivatie toe. Een kort assessment zal onderdeel van de procedure zijn tijdens 

het sollicitatietraject. Je kunt jouw sollicitatie opsturen naar Anne van der Pas: anne@putmansnextlevel.nl, telnr. 040-2553377 

of neem een kijkje op onze website: www.putmansnextlevel.nl 

HR Consultant 
32-40 uur 

http://www.putmansnextlevel.nl/

