
 
 

 

 

HR Adviseur Recruitment & Organisatieontwikkeling 

Ondernemend, initiatiefrijk & daadkrachtig 

 
Heb jij een passie voor organisatieontwikkeling, recruitment & HR en ben je toe aan een uitdagende 

tweede of derde stap in je carrière? Voor GBS Gearbox Services International in Rotterdam zoeken wij 

een HR Adviseur met een frisse kijk op recruitment en organisatieontwikkeling. Een veelzijdige rol bij 

een sterk groeiende organisatie die wordt gekenmerkt door ondernemerschap, innovatie, flexibiliteit, 

expertise en een hoge teamspirit. Om verdere groei en de bijbehorende professionaliseringsslag te 

kunnen realiseren zijn wij voor GBS op zoek naar een ondernemende, initiatiefrijke en daadkrachtige 

HR professional. Kom jij het team van GBS versterken? 

 

De functie 

Jouw verantwoordelijkheid als HR Adviseur bij GBS is tweeledig: enerzijds ben je verantwoordelijk voor 

de werving & selectie van toptalent: van specialistische technische rollen en ‘young professionals’ tot 

zware managementposities. Jij zorgt voor een vertaling van visie, strategie en kernwaarden naar een 

effectieve recruitmentstrategie en voert deze uit. Je intensiveert de samenwerking met universiteiten en 

hogescholen, organiseert events en vergroot de zichtbaarheid van GBS door doelgerichte 

arbeidsmarktcommunicatie. Anderzijds ben je verantwoordelijk voor het professionaliseren, 

optimaliseren en structureren van de organisatie op het gebied van HR en organisatieontwikkeling. Zo 

lever je onder andere een bijdrage aan de ontwikkeling van kernwaarden binnen de organisatie, 

ontwikkel je bedrijfsregelingen, organiseer je opleidingsprogramma’s en ben je sparringpartner van de 

Managing Director op het gebied van organisatieontwikkeling.  

 

Jouw profiel 

Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding richting Bedrijfskunde, HRM of vergelijkbaar en bent toe 

aan een uitdagende tweede of derde stap in je carrière. Deze stap zet je vanuit jouw ervaring als 

corporate recruiter, als consultant bij een bureau of als HR adviseur. Uiteindelijk is het echter jouw 

persoonlijkheid die het succes bepaalt in deze rol: je bent ondernemend, initiatiefrijk, zelfstandig, 

daadkrachtig en resultaatgericht. Je bent een netwerker, legt makkelijk contact en bent creatief in het 

bedenken van oplossingen. Daarnaast ben je in staat om strategische vraagstukken te vertalen naar 

operationele plannen en deze ook uit te voeren. Je bent volhardend en krijgt anderen door jouw 

enthousiasme en overtuigingskracht mee in veranderingen.  

 

De organisatie 

GBS Gearbox Services International, onderdeel van Schaaf- en Boorwerk Rotterdam B.V, is een 

toonaangevende maintenance organisatie gespecialiseerd in merk-onafhankelijke inspecties en 

reparaties van tandwielkasten. De klantenkring bevindt zich met name in de chemie, offshore, beton, 

voedingsmiddelen en baggerindustrie. Sinds 2008 is de organisatie enorm gegroeid: de omzet, het 

aantal collegae en klanten zijn verdrievoudigd. Om verdere groei en de bijbehorende 

professionaliseringsslag te kunnen realiseren zijn wij voor GBS op zoek naar een ondernemende, 

initiatiefrijke en daadkrachtige HR Adviseur. 

 

Reageren? 

Scott Recruiters verzorgt exclusief de werving & selectie van deze vacature. Reacties ontvangen wij 

graag via de sollicitatiebutton. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Willem Peters via (024) 

642 40 41 of (06) 10 94 8685. 

 

 


