
 

Saver zoekt HR Manager! 

 

Saver N.V. is hét regionale afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf in West-Brabant. 
Wij zijn een duurzaam en circulair bedrijf en we zijn volop in beweging. We werken 
voor en met gemeenten, haar inwoners en bedrijven. We breiden onze dienstverlening 
uit in onze regio en daar zijn we trots op. 

We zoeken een HR-Manager die zich richt op het welzijn van onze medewerkers en ons 
menselijk kapitaal met passie vertegenwoordigd. Van werving & selectie, 
loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid tot aan uitdiensttreding, je bent samen met 
een klein HR-team verantwoordelijk voor ons gehele HR-beleid.  

Adviseur 
Je bent adviseur en spiegel van zowel onze directie, onze OR als van het MT. Jouw doel is 
het verder professionaliseren van ons HR-beleid en je speelt hierdoor een cruciale rol in alles 
waar het om de betrokkenheid van onze medewerkers gaat. Je bevordert samenwerken en 
samen werken, want alleen door het samen te doen kunnen we onze uitdagingen aan en 
bereiken we onze doelen.    

Makkelijk  
Vanuit je vak, maar bovenal als mens, bezit je uitstekende communicatieve vaardigheden en 
haal je voldoening uit moeilijke dingen makkelijk uitleggen. Onze medewerkers weten jou 
gemakkelijk te vinden omdat je geen drempel in je kantoor hebt en je ook geen onderscheid 
maakt in wie er voor je staat. Je vertaalt wat er leeft in ons bedrijf en werkt dit uit naar 
noodzakelijke werkwijzen of beleid.  

Human Resources 
Je hebt een aantoonbaar HBO-niveau. In jouw studie was Human Resources dé rode draad 
was. Je neemt tenminste 5 jaar ervaring mee in het HR-vakgebied en bent daarom toe aan 



een volgende stap in je carrière. Maar naast kennis vinden we het net zo belangrijk dat jij in 
onze cultuur past: we doen het samen, je neemt je verantwoordelijkheid, bent deskundig en 
betrouwbaar.  

Onze ideale HR manager is: 

- Verliefd op het HR-vak 

- Integer en sensitief 

- Passievol en initiatiefrijk  

- Betrokken en tactisch  

- Uitdrager van plezier in het werk  

- Bekend met CAO’s (GEO) en personeelsinformatiesystemen (AFAS) 

- En zorgt voor balans tussen mens en organisatie  

 

Kortom: GA JIJ MET ONS AAN DE BAK…   

Herken jij jezelf in het bovenstaande?  Reageer dan direct!  

Stuur je CV en een korte motivatiebrief per email naar Pascal de Klerk, directeur van Saver 

pdeklerk@saver.nl en we nodigen je uit om ons prachtige bedrijf te komen bezoeken. 

 

 

 

 


