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Noggus&Noggus en Kringloop Zwolle zoeken een 
bevlogen HR Manager 28-32 uur per week 

 
Voel jij je aangetrokken tot de doelstellingen van onze organisaties, werk je graag 
met een grote diversiteit aan mensen en heb je een visie op inclusief HR-beleid? 

Dan horen wij graag van jou! 

Over Stichting Noggus&Noggus en Stichting Kringloop Zwolle  
Doel van de stichtingen is het verminderen van de afvalberg; we zamelen herbruikbare goederen in 
en geven ze een tweede leven door ze te verkopen of door artikelen te scheiden tot grondstoffen. 
Daarnaast bieden we betaalde arbeidsplaatsen en werkervaringsplekken aan. De winkels ontvangen 
ruim 1.000.000 bezoekers per jaar, hebben ongeveer 75 mensen in vaste dienst en zo’n 350  
meewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor de stichtingen en de klanten.   
 
Wat houdt het werk in:  
Als HR adviseur adviseert en ondersteun je de directie en management over personele 
aangelegenheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor een adequate, accurate vastlegging en rapportage van personeel gerelateerde informatie. 
Samen met jouw collega zorg je voor de totstandkoming van een strategisch personeelsplan en de 
verdere ontwikkeling van de organisatie. Als manager van de HR afdeling bent je verantwoordelijk 
voor het personeelsbeleid van betaalde en onbetaalde me(d)ewerkers. Je coördineert het arbobeleid 
en draagt zorg voor ziekteverzuimadministratie. Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur.  
 
Wensen/vaardigheidseisen: 
 HBO denk- en werkniveau. 
 Kennis van regelgeving op het gebied van arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, participatiewet en 

sociale zekerheid. 
 Accuraat en discreet kunnen werken met goede communicatieve vaardigheden. 
 Goede adviesvaardigheden en dienstverlenende instelling. 
 Visie en analytisch vermogen, stressbestendig met inlevingsvermogen. 
 Kunnen onderhouden van interne en externe relaties. 
 Heeft de mogelijkheid zich per auto te vervoeren (eigen bezit of deelgebruik) 

Wij bieden: 
 Een zelfstandige, uitdagende functie in een informele en dynamische organisatie met korte 

lijnen.  
 Een dienstverband van 28-32 uur per week (een volledig dienstverband omvat 38 u/wk)   
 Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de BKN (Branchevereniging  Kringloopbedrijven) 

volgens schaal G (minimum € 2634,03 - maximum € 3331,63 bruto)  
 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, bij wederzijds goed bevallen bestaat de wens 

tot verlenging of vast dienstverband.  
 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Wilma Voortman directeur Noggus&Noggus 
en Kringloop Zwolle telefoon 06 - 15 60 40 55  
 
Ben je enthousiast geworden? 
Stuur dan je motivatiebrief met CV uiterlijk voor 15 oktober 2021 a.s. naar:  
Stichting Kringloop Zwolle en Stichting Noggus&Noggus. 
t.a.v. Wilma Voortman Nieuwe Veerallee 12  8019 AG Zwolle  
of per mail: personeelenorganisatie@kringloopzwolle.nl  
 
De gesprekken vinden plaats op donderdag 21 oktober a.s.  


