
Wij zoeken een:

TEAMLEIDER HR

Als teamleider HR geef je op inspirerende wijze sturing 

aan een team van 5 medewerkers. Daarnaast verwach-

ten we dat je met plezier ook zelf de handen uit de 

mouwen steekt.

Personeels- en salarisadministratie

De HR-afdeling van Mulderij & Partners neemt haar 

klanten de zorg voor de complete personeels- en 

salarisadministratie uit handen. Denk aan het maken 

van salarisberekeningen voor klanten, het opstellen van 

loon- en pensioenaangiften, het beheren van personele 

verzekeringen, het verwerken van personeelsmutaties 

en werkzaamheden met betrekking tot ziekteverzuim 

bij klanten.

Brede HR-advisering op de kaart zetten

Naast administratieve werkzaamheden, biedt de afde-

ling uitgebreide HR-advisering. De HR-afdeling levert 

een waardevolle bijdrage door bijvoorbeeld proactief 

te adviseren op het gebied van arbeidsvoorwaarden, 

sociale zekerheid en loontechnische of arbeidsrechte-

lijke zaken. Jij zorgt ervoor dat de afdeling zich sterker 

profileert als gesprekspartner voor klanten. 

Als teamleider HR vind jij bij Mulderij & Partners:

• een uitdagende en veelzijdige functie.

• uitstekende arbeidsvoorwaarden.

• interessante doorgroeimogelijkheden.

• een informele organisatie met een leuk team.

Wat neem jij mee als teamleider HR?

• minimaal 5 jaar ervaring in HR-advisering;

• een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding, 

zoals Personeelsmanagement of HRM;

• ervaring in een leidinggevende functie is een pré;

• je ziet kansen voor advieswerkzaamheden;

• je bent een enthousiast en initiatiefrijk persoon;

• je hebt goede contactuele eigenschappen  

en bent een prettige gesprekspartner.

Mulderij & Partners is een zelfstan-
dig en ondernemend accountants-
kantoor met ruim 30 betrokken 
medewerkers.
 
Ons accountantskantoor is actief in
Hoogeveen en omstreken, zowel in
het MKB als in de sectoren zorg en
onderwijs.

Wij zijn in staat onze diensten naar de 

specifieke wensen van onze cliënten 

aan te passen, waardoor tijdige sturing 

mogelijk is en onze relaties grip 

houden op hun organisatie. Naast het 

samenstellen en controleren van jaar-

rekeningen houden wij ons dan ook 

met name bezig met het adviseren van 

de ondernemer. Denk hierbij aan: 

+ Fiscale advisering;

+ Managementrapportages;

+ Estate planning;

+ Bedrijfseconomische advisering;

+ Fusies en overnames;

+ Financieringen;

+ Juridische advisering;

+ Financiële planning;

+ Pensioenen;

+ HR-advisering;

+ Rechtsvormkeuze;

+ Startersbegeleiding.

Interesse in deze functie? 

Wij ontvangen graag je sollicitatie en 

cv. Stuur deze naar:

    p.slomp@mulderijenpartners.nl

    t.a.v. Patrick Slomp

Heb je vragen, neem dan contact op 

met Patrick Slomp via (0528) 23 23 23.

Stationsstraat 19, Postbus 371

7900 AJ Hoogeveen


