
 

 

Wij zoeken een: 

HR-adviseur (32-40 uur per week) 

Als HR-adviseur ben jij samen met je collega’s hét aanspreekpunt voor onze zakelijke klanten wat 

betreft vragen op personeelsgebied. Daarnaast adviseer je klanten over de manier waarop zij hun 

personeelsbeleid en salarisadministratie het best vorm kunnen geven. In deze functie sta je dagelijks 

voor zeer uiteenlopende uitdagingen. 

Over Mulderij & Partners 

Mulderij & Partners is een zelfstandig en ondernemend accountantskantoor in Hoogeveen met ruim 

40 betrokken medewerkers. We werken samen aan de opgaven die we krijgen en onderscheiden ons 

in het geven van proactief advies en kennis. Onze medewerkers zijn specialisten in hun eigen 

vakgebied, kennen de klant en de omgeving waarin zij werken. We informeren klanten tijdig over 

ontwikkelingen en pakken onze rol als adviseur. Daar is bij Mulderij & Partners veel ruimte voor. 

Naast het samenstellen en controleren van jaarrekeningen adviseren wij onder andere op fiscaal, 

bedrijfseconomisch en HR gebied. Onze klanten zijn voornamelijk actief in het MKB, maar 

bijvoorbeeld ook in de sectoren zorg en onderwijs. 

Ons team is hecht en niet alleen actief voor de klant, maar ook op het gebied van sport en 

activiteiten. Iedere maand organiseren we een leuke activiteit en tussendoor geven collega’s zich op 

voor sportactiviteiten in de omgeving.  

Team HR 

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. 

Naast administratieve werkzaamheden, biedt de afdeling uitgebreide HR-advisering. Jij zorgt dat de 

afdeling zich sterker profileert als gesprekspartner voor klanten. De HR-afdeling levert een 

waardevolle bijdrage door bijvoorbeeld proactief te adviseren op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en loontechnische of arbeidsrechtelijke zaken. 

HR adviseur bij Mulderij & Partners 

Als HR-adviseur werk je in een leuk en gevarieerd team van 5 medewerkers. We zoeken iemand die 

zelfstandig met ideeën komt en hier draagvlak voor kan creëren. Je vindt het leuk om, naast 

uitvoerende werkzaamheden, na te denken over hoe het beter en efficiënter kan zowel intern als 

voor de klant.  

Als HR-adviseur vind jij bij Mulderij & Partners: 

• Een uitdagende en veelzijdige functie; 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden; 



• Interessante doorgroeimogelijkheden; 

• Een informele organisatie met een hechte groep collega's. 

Wat neem jij mee als HR-adviseur? 

 Je hebt ruime ervaring op het gebied van personeelsadvisering en –administratie, bij 
voorkeur bij een accountantskantoor; 

 Je hebt een afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding, zoals bijvoorbeeld VPS; 

 Je bent een enthousiast en initiatiefrijk persoon; 

 Je ziet kansen voor advieswerkzaamheden; 

 Je hebt goede contactuele eigenschappen en bent een prettige gesprekspartner; 

 Je hebt leidinggevende capaciteiten; 

 Je vindt het leuk om presentaties te geven bij klanten. 
 

Interesse? Wij ontvangen graag je sollicitatie en cv op info@mulderijenpartners.nl 

Heb je vragen, neem dan contact op met Jeffrey Zomer via (0528) 23 23 23 of 

info@mulderijenpartners.nl 

 

 

mailto:info@mulderijenpartners.nl
mailto:info@mulderijenpartners.nl

