
 
 
Voor Maatschappelijk Ondernemingen, onderdeel van de Diamant-groep, zijn wij op zoek 
naar een 
 

Personeelsadviseur  
24-28 uur 

 
Maatschappelijk Ondernemingen is de bundeling van drie bedrijven, te weten 
Kringloopbedrijf La Poubelle, Dierenopvangcentrum Tilburg en Fietsbeheer, welke als 
zelfstandige businessunits aangestuurd worden door één manager. Deze drie bedrijven zijn 
verbonden door de maatschappelijke aard van hun activiteiten en de wijze van uitvoering 
van hun taken en de bediening van verschillende doelgroepen.  
De Diamant-groep is het sociale leerwerkbedrijf van de regio waar mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt met veel plezier dagelijks aan de slag zijn. Haar missie is begeleiding, 
werk- en ontwikkelingsmogelijkheden bieden, waardoor de kansen van medewerkers op de 
arbeidsmarkt toenemen.  
 
Waar ga je aan de slag? 
Als personeelsadviseur ben je de spin in het web binnen de verschillende onderdelen. Als 
directe sparringpartner van het managementteam ben je betrokken bij de ontwikkeling en 
het beleid van de organisatie. Je adviseert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers 
bij afdelings- en personele vraagstukken op het gebied van rechtspositie, verzuimbegeleiding, 
wet- en regelgeving en loopbaanontwikkeling. Tot slot draag je het HR beleid uit, adviseer en 
ondersteun je bij de uitvoering daarvan en bij de toepassing van HR instrumenten.  
 
Wat breng je mee? 

• Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en een relevante opleiding.  
• Je hebt affiniteit met onze doelgroep. 
• Je hebt goede adviesvaardigheden, inlevingsvermogen en je bent resultaatgericht. 
• Je bent pro-actief, hands-on en flexibel met een zelfstandige werkhouding. 
• Minimaal 2-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

 
Wat bieden wij? 
Een afwisselende functie met een daarbij behorend marktconform salaris en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast bieden we je veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling. 
 
Meer weten? 
Wil je graag meer informatie over de functie of onze organisatie, neem dan contact op met 
Theo van der Bruggen 013 54 39 222 of kijk op: www.diamant-groep.nl, www.doct.nl of 
www.kringlooplapoubelle.nl  
 
Solliciteren 
Wij nodigen je van harte uit om te reageren op deze vacature. We ontvangen je 
motivatiebrief en cv graag uiterlijk 30 september per e-mail, gericht aan Debbie van de 
Luijtgaarden; debbievandeluijtgaarden@poubelle.nl  
 
De vacature wordt gelijktijdig intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten 
interne kandidaten de voorkeur.  
 
De gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 7 oktober en dinsdag 8 oktober 2019 
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